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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ  
І МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Секція 1  

ЕКОНОМІКА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ТА МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
 

Біла М.В., Маковійчук В., Марунчак А.О. 
студ. групи ЕВ-44, ЕВ-41з 

Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Хоменко А.І. 
 

СТАН МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ  
У СФЕРІ ВИГОТОВЛЕННЯ ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
На сучасному етапі розвитку українська економіка переживає кризу, хоча в останні роки спостерігається 

певна стабільність в економічних процесах. Європейська інтеграція є історично важливою для економіки нашої 
країни. Для цього необхідно покращити відносини з провідними європейськими країнами та вивести їх на 
новий рівень. Німеччина є однією з найважливіших європейських країн для України, що визначає необхідність 
зміцнення українсько-німецьких відносин. 

Повна інтеграція у європейський глобальний простір є пріоритетним питанням для України. Для цього 
необхідно активно шукати шляхи ефективної співпраці з європейськими партнерами, поліпшення інвестиційно-
го клімату та залучення нових іноземних інвесторів. Німеччина – одна з наймогутніших країн Європи. Підтрим-
ка та співпраця з такою країною означає, що європейська Україна готова співпрацювати з нею як з перспек-
тивним та передбачуваним партнером. Тому українсько-німецька співпраця є важливою і навіть пріоритетною. 
Дослідження показало, що в 2020  році відбулося пожвавлення двосторонньої торгівлі товарами та послугами 
промислового призначення між Україною та Німеччиною, воно змінило негативну тенденцію, збільшившись на 
4,1% порівняно з 2017 роком. Слід зазначити, що позитивні тенденції спостерігалися протягом року на тлі 
поступового уповільнення динаміки спаду. 

Зведеним показником, що відображає масштаби і рівень ЗЕД щодо виготовлення товарів промислового 
призначення в Україні та Німеччині є їх товарооборот. Зміну товарообороту у сфері виробництва товарів 
промислового призначення обидвох країн наведено на рис.1. 

 

Рис. 1. Динаміка фізичного обсягу  товарообороту  товарами промислового призначення  
в Україні та Німеччині за період 2017-2019 рр. 

 

Порівнюючи співвідношення у структурі  українського експорту товарів промислового призначення до 
ФРН та німецького імпорту на даний момент, то можемо відзначити значний дисбаланс у темпах росту 
експорту порівняно з імпортом (рис.2-3).  
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Рис. 2. Структура українського імпорту товарів промислового призначення із ФРН у 2020 р. 

 

 
Рис. 3. Структура українського імпорту товарів  
промислового призначення із ФРН у 2020 р. 

 
Така структура міжнародної економіки обумовлює відповідну структуру виробництва товарів промис-

лового призначення. Варто вказати на те, що вона не забезпечує інтереси української економіки, так як не 
сприяє її переорієнтації на наукомістке виробництво або виготовлення товарів кінцевого споживання на 
експорт. Все це призводить до того, що через це втрачаються можливості здійснювати розвиток нових техно-
логій, виготовляти товари кінцевого споживання, які були б конкурентоспроможними на споживчих ринках 
інших країн. 

 
1. https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html 
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О. П. Григор’єва 
студ. групи ЕВ-21 

Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Лакіза В.В. 
 

СТАТИСТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ ЕФЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  
(ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЄС ТА НАФТА) 

 
Економічна інтеграція – домовленість між державами, яка, як правило, включає зменшення або усунення 

торгових бар'єрів й координування монетарної й фіскальної політики. Економічна інтеграція спрямована на 
зменшення витрат як для споживачів, так і для виробників і збільшення торгівлі між країнами, які беруть участь 
в угоді. ЄС є найбільшим гравцем на світовій торговій арені та залишається одним із найкращих регіонів для 
ведення бізнесу [1]. 

Економічну інтеграцію ще називають інтеграцією регіональною, оскільки це часто відбувається серед 
сусідніх держав. В цілому визначають сім етапів економічної інтеграції: зона пільгової торгівлі, зона вільної 
торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, економічний і валютний союз, а також повна еконо-
мічна інтеграція, яка забезпечує гармонізацію фіскальної та валютної політик. До переваг економічної інтегра-
ції належать: отримання торгових вигод внаслідок розширення ринку, забезпечення зайнятості населення, 
обміну технологіями, отримання транскордонних інвестицій та налагодження політичної співпраці в цілому. 
Економічна інтеграція дозволяє оптимізувати витрати на торгівлю, покращити доступність товарів і послуг, а 
також збільшити купівельну спроможність споживачів країн-учасників. 

До недоліків економічної інтеграції належать відвернення торгівлі та ерозія національного суверенітету.  
Європейський Союз (ЄС) був створений у 1992 р., до нього увійшли 28 держав-членів, які сформували 

згуртований економічний та політичний блок. З 2002 р. 19 із цих країн прийняли євро як спільну валюту. В 
2016 р. Великобританія проголосувала за вихід із ЄС. На момент сьогодення метою Сполученого Королівства є 
остаточне завершення виходу з ЄС до січня 2021 р.  

За даними Світового банку, ВВП ЄС у 2019 р. склав 15,6 трлн. доларів (номінально) [2]. 
Північноамериканська угода про вільну торгівлю (NAFTA) була реалізована з метою сприяння торгів-

лі між США, Канадою та Мексикою. Згідно цієї угоди, з 01.01.1994 р. було розпочато формування найбільшого 
в світі ринку, створення якого передбачалося завершити в 2009 р. Даною угодою ліквідувались більшість 
тарифів на торгівлю між країнами-членами. NAFTA мала забезпечити безмитний доступ для сільськогоспо-
дарських товарів по обидва боки кордону та усунути нетарифні бар'єри, заохочуючи при цьому торгівлю поміж 
Мексикою та США. 

30.09.2018 р. на заміну NAFTA країни–члени NAFTA домовились про угоду, яка отримала назву 
USMCA (угода США – Мексика – Канада). USMCA забезпечувала країнам–членам свободу ринків, а також 
стійке економічне зростання регіонів загалом. 1.07.2020 р. USMCA набрала чинності в усіх державах-членах. 

Країни USMCA мають дотримуватися стандартів МВФ, спрямованих на запобігання маніпуляціям із 
обмінними курсами. Також Угода вимагає публічного розкриття інформації про втручання на ринку.   

Слід зазначити, що за прогнозами МВФ, USMCA матиме дуже незначний вплив на світову економіку. 
Також дослідження МВФ прогнозувало, що USMCA «негативно вплине на торгівлю в автомобільному, 
текстильному та швейному секторах, при цьому приносячи незначні сукупні прибутки з точки зору добробуту, 
в основному завдяки покращенню доступу до товарних ринків, із незначним ефектом на реальний ВВП». 
Зазначено, що економічні вигоди USMCA значно посиляться, якщо торговельна війна припиниться, і США ска-
сують тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Канади та Мексики, а Канада та Мексика відмовляться від відпо-
відних мит на імпорт із США. 

Отже, економічна інтеграція має значний вплив на світову економіку, що впливає на динаміку основних 
макроекономічних показників і призводить до змін у функціонуванні економіки в довгостроковій перспективі.  

 
1. Європейський Союз [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: https://ec.europa.eu/trade/policy/eu-

position-in-world-trade/statistics 
2. Світовий банк [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: https://www.worldbank.org/ 
3. Європейська комісія [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/overview_mexico_en.pdf 
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Голобокова А.І., Подоба Ю.Б. 
Ст. групи ЕВ-44 

Національний університет «Львівська політехніка» 
Науковий керівник: к.е.н. Дрималовська Х.В. 

 
МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ  

В УКРАЇНІ 
 

Експортно-імпортна діяльність є невід’ємним елементом розвитку сучасного підприємства. Тому 
її розвиток є ключовим чинником  залученні валютних ресурсів у державу. ЗВ теперішніх умовах 
міжнародні зв’язки України розвиваються, застосовуються нові економічні реформи, що мотивують 
підприємства до розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 

Врахування того факту, що формування та розвиток національної економіки суттєво визначається 
рівнем зовнішньоекономічних зв’язків, необхідно забезпечувати якісне управління експортно-імпорт-
ними операціями (ЕІО), що неможливе без постійного моніторингу. 

Моніторинг ЕІО дозволяє уникнути негативних результатів у освоєнні нових  ринків збуту, 
відповідно для цього потрібно перманентно відстежувати за динамічними тенденціями, які відбуваються 
в сфері зовнішньоторговельної діяльності, досліджувати основні правила національних митних режимів, 
аналізувати норми, які встановлені міжнародними угодами. 

Моніторинг імпортних операцій передбачає: 
– встановлення рівня придбання товарів, оформлених на засадах комерційних кредитів; 
– встановлення рівня придбання товарів, оформлених на засадах бартерних угод; 
– встановлення рівня придбання товарів, оформлених на засадах централізованих імпортних  
закупок; 

– встановлення рівня придбання товарів, оформлених на засадах різних форм розрахунків; 
– встановлення рівня отримання товарів, оформлених на основі безоплатної допомоги. 
Моніторинг експортних операцій передбачає: 
− встановлення рівня продажу товарів, оформлених за наявні грошові кошти; 
− встановлення рівня продажу товарів, оформлених в межах державного або комерційного 

 кредиту, або на умовах відтермінування; 
− встановлення рівня продажу товарів, оформлених на умовах консигнаційної угоди; 
− встановлення рівня продажу товарів, оформлених на умовах бартерної угоди; 
− встановлення рівня продажу товарів, оформлених в рахунок надання допомоги. 
Відтак моніторинг ЕІО забезпечить посилення фінансово-економічного розвитку підприємств і 

держави. Цьому сприятимуть наукові підходи до моніторингу ЗЕД, які передбачають економічний 
моніторинг кожної операції, оцінювання результатів її здійснення із врахуванням інтересів учасників 
ЕІО і держави. 
 

1. Митний кодекс України – від 02.04.2020 № 4495-VI. 
2. ЗУ «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності 

під час переміщення товарів через митний кордон України». – від 17.10.2019 № 202-IX. 
3. Офіційний сайт Державної митної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://customs.gov.ua/news 
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Ю.В. Данилюк 
студ. групи ЕВ-32 

Науковий керівник – к.е.н., доц. кафедри ММП Босак А. О. 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СОЇ В КИТАЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Незважаючи на велику кількість і різноманітність ринків, найважливішим є продовольчий ринок, оскіль-
ки лише його продукція забезпечує існування людства. Ринок сої – це складова ринку продовольства, що являє 
собою сукупність економічних відносин між суб’єктами господарювання, за допомогою яких здійснюється 
купівля-продаж сої та продуктів її переробки, відповідно до законів ринкової економіки. Основні чинники, що 
впливають на формування попиту на ринку сої та продуктів її переробки, такі: а) потреба тваринництва у 
високобілкових, збалансованих кормах; б) ціни альтернативних та супутніх товарів (м'ясо, молоко, олія тощо); 
в) платоспроможність населення; г) смаки, уподобання та звички населення. 

Що стосується ринку сої конкретно в Китаї, то рівень експорту і виробництва залишався відносно 
низьким і досить стабільним протягом останнього десятиліття. Тоді як імпорт приблизно через 25 років – і, 
паралельно, рівень внутрішнього споживання – почав безпрецедентне зростання з початку 90-х років. Сьогодні 
Китай є провідним світовим споживачем сої. Тільки в 2019 році його національні кордони перетнули понад 100 
мільйонів тонн, тобто близько 30 відсотків світового річного виробництва сої. При стагнації, а іноді і зниженні 
внутрішнього виробництва Китаю, довелося нарощувати імпорт сої для задоволення постійно зростаючого 
внутрішнього попиту. Всього за два десятиліття частка Китаю у світовому імпорті сої зросла з 5,5% у 1997 році 
до 63% у 2017 році. У 2017 році соя – з оціночною вартістю 36,6 мільярда доларів була найбільшим сільсько-
господарським імпортом і шостим за величиною продуктом, що імпортується в Китай в цілому [1]. Нижче 
наведена динаміка імпорту сої в Китай за останній рік (рис.1).  

 

Рис. 1.Динаміка імпорту сої в Китай з серпня 2019  
по серпень 2020 (у млрд. дол.США) 

 
Швидко зростаючий попит на сою в Китаї є результатом складного комплексу соціально-економічних, 

інституційних та екологічних факторів. Соя – це гнучка культура, яка може бути використана для виробництва 
різних продуктів. За останні кілька десятиліть гнучкість сої призвела до зміни споживання в Китаї. 

Що стосується сучасних умов існування соєвого ринку Китаю, то торгова війна з США не тільки підкреслила 
стратегічну важливість світової соєвої промисловості, а також взаємозалежність комплексу китайсько-бразильсько-
американської сої (основних експортерів даного продукту до Китаю).  

Оскільки дипломатичні відносини між Китаєм і США – після крихкого торгового перемир'я, досягнутого 
в січні 2020 року, – схоже, погіршилися через надзвичайну ситуацію COVID-19, Китайський соєвий сектор 
продовжує покладатися на іноземних і багатонаціональних трейдерів, таких як ADM, Bunge, Cargill і Dreyfus, 
які головним чином поставляють продукт з Північної і Південної Америки. 

Щодо перспектив соєвого ринку, то прогнозують, що внутрішній попит на соєву нафту в Китаї 
перевищить 23 мільйони метричних тонн до 2026 року. А також є вже запропонований китайсько-російський 
союз із імпорту сої, в якому Китай має намір збільшити імпорт сої з Росії до щонайменше 3,7 млн. тонн до 2024 
року, як нещодавно повідомляв щоденник "Китай" [3]. 

Зважаючи на всю вище згадану інформацію, то хорошим рішенням зі сторони України, як експортера сої 
на міжнародному ринку, було б шукати можливості щодо збільшення поставок сої, або ж уже соєвих виробів до 
Китаю. Адже міцні торгівельні зв’язки з таким потужним партнером були б нам зараз, як ніколи в пригоді.   

 
1. Global Soybean Trade The Geopolitics of a Bean [Електроннийресурс] // TRADE, DEVOLOPMENT & THE 

ENVIRONMENT HUB. – 2020. – 
Режимдоступудоресурсу:https://www.researchgate.net/publication/344634087_Global_Soybean_Trade_-
_The_Geopolitics_of_a_Bean.  

2. China's monthly soybean imports from August 2019 to August 2020 [Електроннийресурс] – 
Режимдоступудоресурсу: https://www.statista.com/statistics/454101/chinas-monthly-soybean-imports/.  

3. Chinese importers for soybean – China soybean market opportunities [Електроннийресурс] – 
Режимдоступудоресурсу: https://www.dccchina.org/. 
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СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ЄС. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Економічна співпраця між Україною та Європейським Союзом бере початок в грудні 1991 року, 
коли Міністром закордонних справ країни Нідерланди,  представником головуючої в ЄС країни, своїм 
листом, представляючи Євросоюз, офіційно признав незалежність України [1]. 

У політичному, культурному та торгово-економічному відношеннях Україна та держави ЄС були 
пов’язані один з одним вже багато століть. У даний час відносини між Україною та ЄС стають більш 
насиченими та різноманітними. 

ЄС займає одне з найважливіших місць в українських економічних аспектах, а саме: торгове, 
інвестиційне науково-технічне та культурне співробітництво; реалізацію спільних проектів у сферах 
здійснення гуманітарних програм, безпеки, охорони навколишнього середовища та стратегічного 
планування [2]. 

Політичні переваги інтегруванняУкраїни у ЄС пов’язані зі створенням дієвих інструментів полі-
тичної ефективності, демократії та безпечного господарювання. Співпраця з ЄС є гарантією, а дотри-
мання його вимог – засобом розбудови демократичних відносин в Україні. Крім того, членство у ЄС 
створить передумови до колективної структурної безпеки Євросоюзу, зумовить ефективніше коорди-
нування співпраці з європейськими державами щодо контролювання за експортом і запобіганням збуту 
зброї масового знищення, дозволить активізувати  боротьбу з тероризмом, організованими економіч-
ними злочинами, попереджатиме контрабанду, нелегальну міграцію, тощо [3]. 

Основними формами співробітництва України та ЄC на сьогодні є технічна допомога, торгівля та 
інвестиційна діяльність. ЄC є, по суті, найбільшим міжнародним донором для України. За час з 1991 до 
1999 року загальний розмір наданої допомоги досягнув чотирьох мільярдів доларів ($1,5 млрд від ЄС та 
$2,5 млрд від держав-членів), яка включила технічну допомогу через програму TACIS, гуманітарну 
допомогу, макро-фінансову допомогу. Пріоритетами допомоги, що надається в межах програми TACIS, є 
ядерна безпека та захист довкілля, реструктуризація державних підприємств, розвиток приватного 
сектора економіки [4]. 

Щодо прямих іноземних інвестицій країн CC в Україну, то вони не вельми значні порівняно з іншими 
країнами Центральної та Східної Європи. Ситуація пояснюється високим рівнем ризикованості операцій на 
ринку України, що робить її непривабливим інвестиційним ринком для Євросоюзу. Шлях до покращення ста-
новища і шлях України до Європейського Союзу лежить сьогодні в царині внутрішніх соціально-економіч-
них та політико-адміністративних перетворень відповідно до "Стратегії інтеграції України до Європейського 
Союзу", затвердженої указом Президента України від 11 червня 1998 року і своєрідної відповіді CC на 
намагання України, що міститься у "Спільній стратегії Європейського Союзу щодо України" (надалі Спільна 
стратегія), ухваленій на Гельсінському самміті Євросоюзу 11 грудня 1999 року [5]. 

Проте, слід зазначити, що незважаючи на вище наведене, ЄС має велику зацікавленість в інвесту-
ванні переважно виробництв з низьким ступенем обробки в Україні пояснюється наявністю характерної 
для європейської економіки проблеми нестачі сировинних та енергетичних ресурсів, яка вирішується, 
зокрема, шляхом отримання країнами ЄС доступу до сировинних ресурсів ззовні, у т. ч. з України. 
Натомість такі галузеві диспропорції розподілу інвестицій в Україні не відповідають завданням її 
структурної модернізації і загрожують поглибленням дисбалансів товарних і фінансових ринків, 
«консервацією» неефективної структури виробництва, нераціональним використанням сировинно-
ресурсної бази та виробничих потужностей, подальшим технологічним відставанням від розвинутих країн. 

Також ЄС надає велику підтримку розбудови інституційного середовища для створення зони віль-
ної торгівлі між Україною та ЄС, у т. ч. щодо адаптації європейських стандартів у промисловості, 
здійснюється через проекти міжнародної технічної допомоги. Зокрема, у 2008-2010 рр. ЄС спільно з 
Міністерством економіки України реалізовувалася програма «Технічна допомога українській інфра-
структурі якості», загальний бюджет якої становив 3,1 млрд. євро. Зважаючи на невелику кількість та 
обмежену тематику діючих програм, очевидною є необхідність ініціювання нових програм технічної 
допомоги ЄС, які передбачали б налагодження ефективного тристороннього діалогу між українським 
урядом, ЄС та підприємствами України, що дозволило б вивчити та врахувати реальні проблеми та 
потреби промислового сектору України у впровадженні європейських стандартів виробництва [6]. 

Особливе значення з точки зору перспектив подальшого партнерства між двома сторонами має 
формування спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС й оперативної складової – 
європейської політики в галузі безпеки і оборони. Набуття Європейським Союзом, поряд з економічним, 
також військово-політичного виміру відкриває можливості для взаємодії між Україною і ЄС з широкого 
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кола питань світової політики. Євросоюз може стати природним партнером України в пошуках спільних 
відповідей на нові загрози і виклики європейської та міжнародної безпеки, шляхом вироблення 
параметрів майбутніх антикризових операцій за участю сил швидкого реагування ЄС [4]. 

В Україні проблема євроінтеграції вже вкотре постає як питання національно-культурної ідентичності і 
виявляє себе в формі кризи ідентичності. Для країни, яка прагне членства в Європейському Союзі, надзвичайно 
важливим є питання збереження національної ідентичності для досягнення дійсної рівності й партнерства, 
рівноправного співробітництва і розвитку всіх країн. Перспективи подальших розвідок стосуються вироблення 
механізмів та стратегій європейської інтеграції України на сучасному етапі.  [2]. 

Для того, щоб подолати проблему налагодження співпраці українським суспільством з ЄС., а також 
євроінтеграції України необхідно здійснювати у таких напрямах: 1) удосконалення та посилення громадського 
контролю за процесами євроінтеграції України, забезпечення ефективної взаємодії влади з громадянським 
суспільством, інформаційної відкритості органів державної влади шляхом проведення з представниками гро-
мадських організацій конференцій, круглів столів та інших науково-комунікативних заходів з актуальних 
питань євроінтеграції України; 2) активізація діяльності щодо прийняття нормативно-правових актів держави, 
спрямованих на адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу; 3) утвердження 
української нації та держави в Європі й світі; вирішення актуальних питань співвідношення європейської та 
національної ідентичності; орієнтація стратегічного курсу України на європейські цінності необхідно 
здійснювати шляхом формування власної національної ідентичності. Збереження культурного архетипу 
України і статусу в єдності із формуванням нової національно-політичної ідентичності і ментальності; 4) 
врахування досвіду Європейських країн з євроінтеграції до Європейського Союзу [7]. 

Все ж таки європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими 
країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі 
міжнародних відносин. Це – найкращий спосіб реалізації національних інтересів. 

 
1. Україна – ЄС: реалії та перспективи співпраці – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://dunrda.gov.ua/ehdinijj-den-informuvannya/ukra%D1%97na-ehs-reali%D1%97-ta-perspektivi-spivpraci-2/ 
2. Європейський Союз та Україна – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Im
age_file_name=PDF/sepspu_2015_6_8.pdf  

3. Українська Євроінтеграція – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:suchasnij-stan-i-perspektivi-
ukrajinskoji-evrointegratsiji&catid=8&Itemid=350  

4. Перспективи розвитку співпраці України та ЄС  – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10706/Maydanyk_Spivpratsya_Ukrayiny_ta_YeS.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y 

5. Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України // Політика і час (спецвипуск: Україна і 
європейська інтеграція).— 2000 – № 3—4 – C. 15—26. 

6. Перспективи інноваційного, науково-технічного і виробничого співробітництва України з ЄС – 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:  

7. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi 
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Im
age_file_name=PDF/Nzizvru_2015_3_20.pdf 

8. Україна – Європейський Союз. Сучасний стан та перспективи – [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2014/30.pdf  
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УКРАЇНО-КОСТА-РИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ  
У СФЕРІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
На початку 2014 року Україна офіційно змінила вектор зовнішньої політики та економіки, що привело як 

до лібералізації та поліпшення умов торгівлі із країнами ЄС, так і до виникнення напруги у відносинах із 
Російською Федерацією. Розглянемо україно-коста-риканські відносини у сфері експортно-імпортної діяльнос-
ті. Назва країни «Коста-Рика» в перекладі з іспанської означає «багатий берег», але в часи колоніальної епохи 
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 це була найбідніша іспанська колонія. Відносини Коста-Рики з Україною були започатковані ще 9 червня 1992 
року. З того часу відбулося кілька зустрічей між представниками держав. Сьогодні основою економіки є 
виробництво і експорт електроніки (мікропроцесорів і медичних пристроїв), туризм, зокрема екотуризм, а 
також виробництво кофе, чаю, кукурудзи, бананів, цукру і говядини. Іноземних інвесторів приваблює політич-
на стабільність країни, низька інфляція і достатньо кваліфікована робоча сила. Рівень життя в Коста-Риці 
перевищує навіть мексиканський і близький до середньосвітового. В цьому відношенні Коста-Рика вигідно 
відрізняється від сусідніх, більш бідніших центральноамериканських держав. Проте якихось спільних програм і 
партнерських кооперацій не виявлено. Дипломатичних установ (представників даних держав) теж. Адже 
Посольство України в Коста-Риці знаходиться на території Мексики, а Посольство Республіки Коста-Ріка в 
Україні в свою чергу знаходиться в Москві. Звісно, складно говорити про більш тісну співпрацю, зважаючи на 
віддаленість держав, проте все ж це цілком можливо. Що стосується торгівлі між державами, то за 2019 р. 
обсяги торгівлі товарами між Україною та Коста-Рикою зменшилися на 15,7% порівняно з аналогічним 
періодом 2018 р. та склали 61,9 млн. дол. США: обсяги експорту українських товарів до Коста-Рики 
скоротилися на 30,7% і становили 30,5 млн. дол. США, імпорту з Коста-Рики – зросли на 6,7% і склали 31,4 
млн. дол. США. Основними статтями українського експорту товарів до Коста-Рики були: чорні метали (87,5%), 
жири та олії (9,4%), продукція борошномельно-круп’яної промисловості (1,4%), готові продукти із зерна 
(1,3%), молочні продукти (0,2%), пластмаси (0,2%). Товарна номенклатура коста-риканських товарів, що 
імпортувалися в Україну, включала: їстівні плоди та горіхи (94,4%), прилади та апарати оптичні (3,7%), кава 
(1,1%), електричні машини (0,5%), продукти переробки овочів (0,1%). У І півріччі 2019 р. обсяги двосторонньої 
торгівлі послугами з Коста-Рикою зросли на 4% порівняно з аналогічним періодом 2018 р. і склали 260,8 тис. 
дол. США. При цьому обсяги експорту становили 218,3 тис. дол. США (збільшення на 1293%), імпорту – 42,5 
тис. дол. США (зменшення на 74,4%). Позитивне для України сальдо у торгівлі послугами склало 175,7 тис. 
дол. США [2]. Нижче наведено дві діаграми, які показують зміну у структурі постачання на прикладі одного із 
популярних товарів – бананів з Південної Америки до України. На рисунку можна чітко побачити, наскільки 
зросла частка Коста-Рики за останні кілька років (рис.1). 

 

 
Рис.1 Зміна частки країн-постачальників бананів в Україну  

в 2015-2019 роках [3] 
 
Отже, як бачимо торгівельні відносини з Коста-Рикою останніми роками налагоджуються і помітне 

невелике збільшення частки імпорту товарів в Україну, проте Україна в свою чергу має позитивне сальдо у 
торгівлі послугами. Коста-Рика може бути хорошим партнером для імпорту їхніх технологій та й в загальному 
розвитку будь-яких торгових відносин. А також ця держава може служити яскравим прикладом для нас в 
політичній сфері і питаннях, що стосуються екології. 

 
1. Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Коста Рікою [Електронний 

ресурс]. – 1992. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188_001.  
2. Посольство України в Мексиканських Сполучених Штатах [Електронний ресурс] – Режим доступу 

до ресурсу: https://mexico.mfa.gov.ua/posolstvo/3478-zagalyna-informacija-pro-respubliku-kosta-rika.  
3. International Trade Centre [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.intracen.org/. 
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СТАНОВИЩЕ КРАЇН БЕНІЛЮКСУ  
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ 

 
Європейський Союз є одним із нaйyспішніших інтегрaційних yгрyпyвaнь світy, яке хaрaктеризyється 

виробленням єдиних прaвил діяльності всіх крaїн-членів. Бельгія, Нідерлaнди тa Люксембyрг відносяться до 
крaїн ініціaторів європейської інтегрaції, які влaсним приклaдом довели yспішність об’єднaвчих етaпів з метою 
досягнення постaвлених цілей.  

Центрaльне геогрaфічне розтaшyвaння Бельгії тa високорозвиненa трaнспортнa мережa посилює її роль 
як регіонaльного логістичного центрy [1]. Приблизно ¾ торгівлі Бельгії припaдaє нa інші крaїни ЄС. ВВП 
Бельгії збільшився нa 0,4% y 2019 р., a станом на 2020 р. він зменшився на 12,1%. Дефіцит бюджетy стaновив 
1,9% ВВП [3]. Економікa знaчною мірою відновлювaлaся від терористичних aтaк 2016 р., це в основномy 
вплинyло нa тyристичнy тa готельнy індyстрію Брюссельського регіонy. Станом на 2020 р. прямі іноземні 
інвестиції склали 6,74 млрд. дол. США [3]. Нідерлaнди відігрaють вaжливy роль як європейський трaнспортний 
вyзол, з високим позитивним сaльдо торгівлі, стaбільними виробничими відносинaми. Голлaндський фінaнсо-
вий сектор мaє високy концентрaцію, чотири комерційні бaнки володіють понaд 80% бaнківських aктивів [1]. У 
2019 р. профіцит держaвного бюджету становив 1,7% ВВП, рівень економічної активності зріс до 71,3%, a ВВП 
нa дyшy нaселення остaточно перевищив докризовий рівень і становив 55690 дол. США [3]. Люксембyрг – 
невеликa зa площею крaїнa, якa мaє стaбільнy економікy з високими доходaми тa історично хaрaктеризyвaлaся 
стійким зростaнням, низькою інфляцією. Люксембyрг підтримyє ефективнy бюджетнy позицію, з профіцитом 
2019 р. – 2,2% ВВП [3].  Люксембyрг зaлишaється фінaнсовим центром ЄС, нa фінaнсовий сектор припaдaє 
понaд 35% ВВП. У 2019 р. чaсткa ВВП Бельгії в світовомy ВВП стaновилa близько 0,038 %, Нідерлaндів – 0,07 
%, Люксембyргy– близько 0,02 %. Зa рівнем бюджетного профіцитy Нідерлaнди посідaють 32 позицію y світі, 
Бельгія – 74, a Люксембyрг – 23. Оскільки розвиток крaїн Бенілюксy демонстрyє ефективні резyльтaти, доречно 
відслідкyвaти місце цих крaїн y спільноті ЄС. Відповідно до різних міжнaродних рейтингів ці крaїни є лідерaми 
нa європейськомy ринкy, оскільки входять до топ-10 зa різними покaзникaми [1]. 

У 1996 р. була підписaнa Угодa між Урядом Укрaїни тa Бельгійсько-Люксембyрзьким Економічним 
Союзом про взaємне зaохочення і зaхист інвестицій, з якої і розпочались дипломатичні відносини між ними 
[1].Стaном нa 2019 р. бельгійські інвестиції стaновлять 104,8 млн. дол. СШA [3]. Основними сферaми є: 
промисловість (58%), хaрчові продyкти (44%), мaшинобyдyвaння (9%), торгівля і послyги (22%), трaнспорт і 
зв'язок (11%) [1].  

Зовнішньополітичні відносини між Укрaїною тa Королівством Нідерлaнди мaють інтенсивних хaрaктер, 
що вливaє нa стимyлювaння розвиткy економіко-дипломaтичних відносин, стaном нa почaток 2020 р. дого-
вірно-прaвовa бaзa yкрaїнсько-нідерлaндських відносин нaлічyє 39 двосторонніх міжнaродних договорів. 
Укрaїнсько-нідерлaндське торговельно-економічне тa інвестиційне співробітництво тaкож хaрaктеризyється 
позитивними резyльтaтaми. У 2019 р. обсяг експорту становив 1848,43 млн. дол. США (або 115,3% до 2018 р.). 
Обсяг товарного імпорту з Нідерландів склав 765,05 млн. дол. США (98,5%). Позитивне сальдо становило 
1172,9 млн. дол. США [2]. У 2018 р. було підписано Імплементаційний протокол між Україною та державами 
Бенілюксу, який позитивно вплине на розвиток двосторонніх відносин між ними, визначить на основі взаєм-
ності швидкі й ефективні процедури ідентифікації і безпечного та організованого повернення осіб, які не 
виконують правила в’їзду, виїзду та перебування на територіях України та держав Бенілюксу [4]. 

Отже, крaїни Бенілюксy хaрaктеризyються економічною стійкістю y європейськомy просторі. На даний 
момент між країнами Бенілюксу та Україною є великa кількість діючих міждержaвних yгод  тa дипломaтичних 
зyстрічей. Країни Бенілюксу є високорозвинутими державами, тому Україні варто переймати у них досвід і 
застосовувати його у своїй економіці та міжнародній діяльності. 

 
1. Мaнaєнко І.М. Динaмізм розвиткy крaїн Бенілюксy в yмовaх європейських трaнсформaцій 

[Електронний ресyрс]:– Режим достyпy:http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/8-2016ua;  
2. Торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво між Україною та Нідерландами 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:  – https://netherlands.mfa.gov.ua/;  
3. Макроекономічна статистика по країнах [Електронний ресурс] – Режим доступу:  – https://take-

profit.org/statistics/countries/; 4.Імплементаційний протокол між Україною та країнами Бенілюкс [Електронний 
ресурс] – Режим доступу:  – https://dmsu.gov.ua/ 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ  
В УМОВАХ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
На сьогодні безробіття стає серйозною соціальною проблемоюяку необхідно вирішувати негайно, 

оскільки при неповному використанні наявних трудових ресурсів загальна економічна система неефективна. 
Це, в свою чергу, призводить до зниження доходів бюджету, уповільнення зростання торгівлі і грошового обігу 
в банківському і фінансовому секторі. Через безробіття країни зазнають значних фінансових збитків. 

Розглянемо динаміку рівня безробіття в Україні та Німеччині за період 31.03.2013 – 24.09.2020 рр. (рис 1.) [1]. 

 
Рис. 1. Динаміка рівня безробіття  

в Україні та Німеччині за період 31.03.2013 – 24.09.2020 рр. [1] 
 
Значних збитків Україні завдала світова фінансова криза, окупація Криму та ситуація на сході країни. 

Україна у 2014–2015 рр. втратила близько 3 млн робочих місць внаслідок окупації Донбасу і Криму [3]. Саме 
тому найбільше падіння зайнятості на початку кризи відбулося в таких секторах, як промисловість та 
будівництво. В ринкових умовах безробіття – це не тільки економічна, а й серйозна соціальна проблема. Наразі 
соціальні аспекти даної проблеми є більш відчутними для суспільства і дуже актуальні на сьогодні. Зниження 
рівня безробіття сприятиме економічному розвитку України. Однак для подолання цієї проблеми необхідно 
реалізувати ряд рішень, починаючи від адекватного розподілу державних закупівель через підготовку фахівців 
у навчальних закладах до економічних реформ та інвестицій. Сьогодні особливого захисту потребують без-
робітні випускники навчальних закладів, більшість з яких не мають досвіду роботи за фахом. З ними складно 
конкурувати на ринку праці, тому держава повинна розробити заходи щодо сприяння працевлаштуванню 
випускників. Також існують проблеми щодо ведення статистики безробіття в Україні, які не дають змогу чітко 
оцінювати реалії безробіття в країні [3].  

Німеччина – одна з держав-членів ЄС, що характеризується невисоким рівнем безробіття за останні 18 
років [2]. Уряд вважає, що успішність прийому на роботу і частка тимчасових контрактів на ринку праці знижу-
ється в результаті поліпшення економічних умов і реформ ринку праці. Зокрема, Німеччині вдалося зменшити 
рівень безробіття за рахунок впровадження ефективних програм навчання на робочому місці та програм 
скороченого робочого часу, субсидування компаній, які скоротили свій робочий час, а не звільняли співробіт-
ників в періоди спаду ділової активності. Також в Німеччині  діє обов'язкове соціальне страхування на випадок 
безробіття. Страхові внески сплачуються як страхувальниками, так і роботодавцями, а в разі виникнення 
дефіциту держава надає субсидії. На даний час в Німеччині близько 2,85 мільйона безробітних, з яких близько 
640 000 втратили роботу через появу пандемії [2].  

Доцільно зазначити, що через появу в світі COVID-19 рівень безробіття виріс не тільки в аналізованих 
країнах, а й в цілому світі. Використання позитивного зарубіжного досвіду допоможе знизити безробіття, що 
особливо актуально в контексті інтеграції України в світову спільноту. Доцільно звернути увагу на розробку 
програм, спрямованих на соціальний захист безробітної молоді.  

 
1.Макроекономічна статистика по країнах [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://take-

profit.org/statistics/unemployment-rate/germany/ 
2. Допомога по безробіттю в Німеччині [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://posovesti.com.ua/Article.aspx?ArticleID=464 
3. Зайцева І. С. Проблеми зайнятості та безробіття в Україні та країнах Європейського Союзу /І.С. 

Зайцева// Управління розвитком. 11. с.125–130. 
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COVID-19 ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ 2020 
 

У 2020 році світова криза сколихнула світ: це найгірша криза з часів Великої депресії і 2008 року, і саме 
COVID-19 став поштовхом до зниження і занепаду економічної активності.  Коли на початку року стало відомо 
про новий коронавірус у Китаї, спеціалісти передбачали певні проблеми для світової економіки, адже Китай є 
другою найпотужнішою економікою світу, проте тоді говорили про тимчасовий невеликий вплив, який обме-
житься лише першим кварталом 2020 року. Однак, зараз усі усвідомлюють, що вплив поширення коронавірусу 
для економіки буде більш серйозним і тривалим, ніж припускали на початку епідемії і що дана нестабільність 
може привести людство до невідворотних наслідків [1].  

Уже на даний момент простежуються такі негативні тенденції: 
− різке падіння ВВП у країнах; 
− зростання безробіття у всіх країнах, зокрема, рівень безробіття серед американців побив усі рекорди з 
часів Великої депресії між двома світовими війнами минулого століття: 

− падіння світової торгівлі; 
− обвал цін на нафту; 
− відбулось зниження економічної активності та рівноваги тощо. 
Важливим наслідком епідемії є падіння фондових ринків по всьому світу. Європейські ринки різко впа-

ли. Зокрема, індекс 100 найбільших компаній (FTSE 100 ), що котуються на лондонській біржі, впав на понад 
3%. У червні 2020 р. на закритті торгів у США індекс Dow Jones, який охоплює 30 найбільших компаній, акції 
яких котируються на американських біржах, впав одразу на 1200 пунктів, і загалом втратив 44%. Це найбільш 
різке падіння за пунктами в історії. В результаті падіння фондових ринків інвестори почали віддавати перевагу 
не виробництву, а менш ризиковим активам – урядовим цінним паперам чи золоту. Призупиняється чи обмежу-
ється робота підприємств, люди відмовляються від подорожей, в магазинах дедалі менше покупців [2]. 

За таких умов навіть найбільші світові корпорації, наприклад, Microsoft чи Rio Tinto, вже попереджають 
що не зможуть виконати свої плани з продажів. Усе це потягнуло за собою величезні “хвости” які і досі несуть 
свої наслідки на економіки країн і життя людей. 

Однак є сторона, яка виграє від теперішньої ситуації: коронавірусна криза однозначно пішла на користь 
онлайн торгівлі, і вона ще більше процвітатиме із розвитком діджиталізації. А звідси і більший попит на 
інвестиції в розвиток інтернету, послуг IT та навчання цифрових навичок. І тут усі держави повинні сприяти 
кращим умовам для безготівкових оплат. 

Загалом неможливо спрогнозувати, як довго наслідки кризи відчуватимуться та наскільки серйозними 
вони стануть, проте можна сказати точно, що наслідки хвороби є більшими, ніж просто фінансова криза: безро-
біття, зниження світової торгівлі, інфляція, нерівність між країнами, падіння ВВП, цифровивй розрив, зміни у 
демографічній ситуації та інші. Вірити у те, що постраждалі країни зможуть швидко відновити свої економіки – 
це видавати бажане за дійсне, тому світові знадобиться не 1 рік, аби оговтатися від пандемії.  

 
1. Вплив COVID – 19 на світову економіку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ002118;  
2. Коронавірус у цифрах та фондові біржі [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

ресурсу:https://www.bbc.com/ukrainian/news-51672773;  
3. Світова криза 2020 і її вплив на світ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://thepage.ua/ua/exclusive/bezrobittya-bidnist-i-nova-hvilya-yak-koronavirus-zminit-svitovu-ekonomiku-voseni. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
 

З кожним роком продовжується зростання обсягів світового виробництва металопродукції, що забезпе-
чує стрімкий рівень інвестицій та запровадження новітніх технологій, розробок у металургійну галузь для 
зростання її потужності.  

Чорна металургія України – галузь народного господарства України. Україна є одним із лідерів країн-
виробників металів у світі. Країна входить до десятки найбільших виробників і експортерів металу. Частина 
продукції, яку виробляють металургійні підприємства, становить 42 % від загальних обсягів експорту України. 
Понад 80 % металопродукції експортується до країн Європи, Азії, Близького Сходу, Південної Америки [3]. 
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Металургійна галузь нашої країни є важливою складовою економіки, яка забезпечує близько 27% ВВП, в 
цій галузі працює 0,5 млн осіб, що складає 2,26% економічно активного населення. Але зараз спостерігаються 
негативні тенденції щодо зниження виробництва продукції чорної металургії України, зменшення частки 
країни у структурі світового ринку, що свідчить про кризовий стан металургійного комплексу. 

Кожного року обсяг виробництва сталі в світі зростає на 42,686 млн тон, що фактично дорівнює випуску 
українських виробників в найбільш успішному для галузі 2007 році. За останні роки Україна здає свої позиції за 
обсягами виробництва сталі. Спостерігається зростання конкуренції на світовому ринку, де основними конку-
рентами нашої країни є Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Основні країни-покупці металу починають створю-
вати власні виробництва, знижуючи закупівлі металу за кордоном. Отже, спостерігається негативна тенденція 
зменшення частки України в світовому виробництві. Так, якщо в 1992 році внесок в світовому ринку був майже 
6%, то в 2013 році він складав усього 2%. 

Особливістю металургійної галузі України є те, що близько 80% її продукції експортується. Максималь-
ного значення частки експорту недорогоцінних металів та виробів з них в загальному обсязі експорту України 
набув у 2006 році (42,2%), після чого відбулось різке падіння: з 41,2% у 2008 році до 32,2% в 2009 році. 
Протягом 2010-2013 років відбулось подальше зменшення частки недорогоцінних металів у експорті: так, в 
2013 році ця частка складала 28,1% [2]. 

У структурі цієї складової експорту основне місце посідають чорні метали і вироби з чорних металів, 
практично зникли з експорту такі позиції, як алюміній і вироби з нього, інструменти та ножові вироби. Таким 
чином, експорт недорогоцінних металів значною мірою залежить від стану світового ринку чорних металів та 
виробів з них, зокрема ринку сталі. Аналізуючи зростання обсягів експорту металургійної продукції за підсум-
ками 2018 року на 1,8% у порівнянні з 2017 роком до 18,548 млн тон, акцентуємо увагу на тому, що це зрос-
тання значною мірою обумовлено зростанням експорту чавуну – продукції з меншою доданою вартістю ніж 
готовий прокат або напівфабрикати. В звітному році експорт чавуну зріс на 28,4% у порівнянні з 2017 роком до 
3,007 млн тон, а надходження від експорту становили 1,053 млрд USD, що на 42,6% більше у порівнянні з 2017 
роком. Основні ринки збуту українського чавуну – США, Італія та Туреччина. У грудні було експортовано 175 
тис. тон чавуну на суму 59,9 млн USD, що є одним з найгірших показником 2018 року, як за обсягами експорту, 
так і за валютною виручкою [1]. 

Отже, можна стверджувати, що динаміка обсягів виробництва сталі на світовому ринку свідчить про 
високий темп зростання обсягів її виплавки та підвищення конкуренції між країнами-виробниками. Україна 
поступово втрачає свої позиції на світовому ринку, що свідчить про нераціональну структуру експорту метало-
продукції. 

 
1. Український експорт/імпорт металургійної продукції та металовиробів в 2017-2018 роках 

[Електронний ресурс]. –– Режим доступу: https://dzi.gov.ua/press-centre/news/ukrayinskyj-eksport-import-
metalurgijnoyi-produktsiyi-ta-metalovyrobiv-v-2017-2018-rokah/ 

2. Чередніченко С.В. Прогнозування тенденцій світового ринку металопродукції та експортної діяльності 
металургійної галузі України/ С.В. Чередніченко // Вісник  Східноєвропейського університету економіки і 
менеджменту. – 2014. – Випуск 1(16) – С. 38-43. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_fil
e_name=PDF/Vsuem_2014_1_7.pdf 

3. Вікіпедія. Чорна металургія України [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Чорна металургія України 
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АНАЛІЗ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ ДО ПОЛЬЩІ НА ОСНОВІ “PUSH AND PULL” ТЕОРІЇ 
 

Відповідно до Закону України «Про зовнішню трудову міграцію», трудова міграція – це «переміщення 
громадян України, пов'язане з перетинанням державного кордону, з метою здійснення оплачуваної діяльності в 
державі перебування.» [1] 

Станом на початок 2019 року Центр економічної стратегії оцінив, що 4 млн. українців задіяні у трудовій 
міграції.  Близько  2,6-2,7 млн. з них перебувають за кордоном постійно.  

Основними країнами призначення українських трудових мігрантів у 2017 році за даними Центру 
економічної стратегії були Польща, Російська Федерація, Італія, Чехія та ін. (рис.1) Як видно з діаграми, 
найпопулярнішою країною української трудової міграції є Польща – сюди на зробітки їдуть 40% українців. 
Другою залишилася Російська Федерація (25%), далі слідують Італія (11%)  і Чехія (9%). 



16 
 

 
Рис.1 Розподіл українських трудових мігрантів за країнами [2] 

 
Розглянемо динаміку грошових переказів з Польщі. Наведені дані Міністерства Фінансів України 

ілюструють, що обсяг переказів з Польщі у період 2015-2019 рр. демонструє зростання з деяким зниженням 
показників у 2019 рі Найбільші суми надходять у 3 кварталі року, що очевидно пов'язано із сезонним ха-
рактером робіт (рис.2). 

 

 
Рис. 2 Динаміка обсягів грошових переказів до України з Польщі [3] 

 
Проаналізуємо фактори, що виштовхують громадян України з Батьківщини (push) та притягують до 

Польщі (pull) (табл.1). 
Таблиця 1 

Push and Pull-фактори української трудової міграції 

 Push-фактори з України Pull-фактори до Польщі 
Низька ЗП Висока ЗП 
Високий рівень безробіття Наявність вільних робочих місць 
Наявність військового конфлікту Політична стабільність 
 Географічна близькість 
 Безвізовий режим з ЄС на 90 днів 
 Можливість неофіційного працевлаштування   
 Можливість працювати понаднормовий робочий час 

Фактори 
першого 
порядку 

 Помірна вартість проживання і харчування, в пор. з ін. 
країнами ЄС 

Гірші умови праці Кращі умови праці 
Нижча якість життя Вища якість життя 
Менша кількість можливостей для 
професійної самореалізації  

Наявність можливостей для професійної самореалізації 

Менш доступна система охорони здоров’я Доступна та високоякісна система охорони здоров’я 

Фактори 
другого 
порядку 

 Мовна і ментальна спорідненість 
 
Таким чином, Україна виступає донором робочої сили для сусідніх країн. Наразі  найбільші міграційні потоки 

спрямовуються до Польщі, чий ринок праці відповідно до PushandPull-аналізу є за економічними, політичними, 
соціальними та ментальними характеристиками більш привабливим для українців, ніж вітчизняний. 

 
1. Закон України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 № 761-VIII, зі змінами і 

доповненнями від 27.12.2019 № 341-IX. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-VIII#Text 

2. Центр економічної стратегії.[Електронний ресурс] – Режим доступу: ces.org.ua/  3.Грошові перекази 
в Україну – Мінфін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: index.minfin.com.ua/ua/economy/transfer/ 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ 
 
Важливим елементом ефективної роботи ринкової економіки є конкуренція, без якої не може існувати 

будь-який ринок. Під конкуренцією розуміємо економічне суперництво між відокремленими виробниками 
продукції, надавачами робіт та послуг щодо задоволення власних інтересів, пов’язаних із збутом цієї продукції, 
цільовій аудиторії споживачів. [1] 

У контексті міжнародної конкуренції держава має забезпечувати створення такого бізнес-клімату, у якому 
виробники національного масштабу матимуть стійкі позиції на певних сегментах світового ринку, володітимуть 
потужним економічним потенціалом, що базується на інноваційному ґрунті. Сьогодні головним критерієм 
розвинутих країн є не кількісний, а якісний показник, який визначає рівень конкурентоспроможності країни.  

Україна має природні ресурси, значні території, трудомістке населення, але поряд з цим, не вміє доціль-
но використовувати свої можливості. Через це в 2019 р. Україна посіла 85 місце серед 138 країн світу в рейтин-
гу глобальної конкурентоспроможності [2]. Цей індекс визначає здатність економіки зростати в довгостроково-
му періоді й формується з 113 показників. Основними серед цих індикаторів є показники економічної ефектив-
ності, результативності бізнесу, покращання інфраструктури, розвитку потреб людства, економічної свободи. 
За останнім показником Україна посідає 162 місце зі 178, що говорить про масштабність корупції та незацікав-
леність уряду в житті країни. Україна входить до групи країн із так званою «пригніченою економікою». На 
сьогодні українська економіка найменш вільна в Європі. Україна має гарні перспективи, проте чимало зусиль 
потрібно докласти до виконання програм успішного розвитку в країні. Зважаючи на зростаючий рівень свободи 
діяльності, зменшення перепон при здійсненні бізнесу, можемо наростити економічну активність підпри-
ємствам [8]. 

На конкурентоспроможність здійснюють вплив дванадцять ключових чинників, на основі яких фор-
мується індекс глобальної конкурентоспроможності, а саме: державні установи та урядові організації, інфра-
структурне забезпечення, стабільність, освітня складова, ринкова ефективність ринку, продуктивність кадрів, 
рівень розвитку фінансових ринків та інструментів, технологічний розвиток, величина ринків збуту, рівень 
розвитку бізнесу та інновації. В Україні показник людського потенціалу перебуває в задовільному стані, що 
обумовлено розвитком рівня здоров’я та освітнього розвитку населення, значимі обсяги ринку, які визначають-
ся  крупним територіальним масштабом [3]. 

Зараз в Україні існує низка проблем, які перешкоджають її інтенсивному розвитку. Ці проблеми наявні 
не тільки на рівні приватних підприємств, а й на рівні державного сектора. Політична нестабільність, неефек-
тивна економічна робота, неефективна податкова система, відсутність стимулювання громадян до активізації 
економічної активності створює так званий бар’єр по кордонах країни.  Поряд з цим блокують можливість роз-
витку такі слабкі сторони, як неякісне виробництво, енергетична залежніст, застарівання технологій, низький 
показник інноваційної активності, практично нульовий показник фінансування наукових досліджень і розробок, 
підприємництво, що націлене на виготовлення сировини, а не продукту. Доцільно на сучасному етапі особливу 
увагу приділити й розвитку туристичної сфери, створенню стартапів і підтримці ідей з боку держави. Та дуже 
складно розраховувати на державу, яка має значні боргові зобов’язання та процвітаючий рівень корупції, що, як 
наслідок, зумовлює низьке фінансування економіки країни на регіональному та приватному рівнях. 

Незважаючи на визначені проблеми, саме населення цілеспрямовано забезпечує ріст рівня конкуренто-
спроможності України. Зокрема популяризовано такі стартапами, як «PayPal», «WhatApp», «UNIQUEOne», 
«Petcube», «Viewdle» [5], які отримали підтримку в реалізації в США. Але, як довдить аналізування ситуації, 
інноватори неспроможні повною мірою себе реалізувати на вітизняному ринку, змушені здійснювати пошук 
самореалізаці закордоном, тим самим спричиняють відтік інтелектуального капіталу з України. 

Згідно рейтингу Global Innovation Index, Україна знаходиться на 56 місці з 128 країн світу, проте має всі 
можливості, чималий потенціал, розумне застосування якого може допомогти освоїти масштаби світового 
ринки та зайняти провідні позиції [6]. 

Варто виокремити основні проблемні аспекти, зосередження на яких стане новим кроком у розвитку 
потенціалу науки і техніки у країні та в перспективі дозволить Україні досягнути лідерських позицій та відпо-
відного рівня конкурентоспроможності:  

1. Мотивація наукового потенціалу – сьогодні країна розвиває Національну академію наук, необхідно 
також приділити увагу галузевим науково-дослідним інститутам та установам дослідницького профілю. За 
умов належного фінансового забезпечення та стимулювання Україна зможе зберегти та повернути спеціалістів 
та продукувати нових сформованих науковців. 

2. Створення найбільш сучасного виробництва – його суть полягає в переході від застарілих технологій 
до використання високооснащених технологій заводами та підприємствами, впровадження безвідходному 
виробництві та перероблення вторсировини. Сьогодні використання сучасного виробництва має не глобальний 
характер, це зумовлено нестачею фінансування та свідомою халатністю людей. 
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3. Удосконалення ресурсної бази – сучасний етап розвитку вітчизняної економіки характеризується 
підвищенням вимог до банківської системи, яка повинна сприяти стійкому економічному зростанню та підви-
щенню конкурентоспроможності господарського комплексу в умовах поступової інтеграції в європейський та 
світовий економічний простір. Внаслідок збільшення капіталу банківськими установами можна забезпечити 
підприємства короткостроковими та довгостроковими кредитами, як наслідок – створення нового продукту, 
робочих місць, додаткових фінансових надходжень до бюджету держави. 

4. Технології як запорука конкурентоздатності та опанування нових ринків. Без нових технологій досить важко 
скоротити собівартість, посили якість, забезпечити європейські стандарти якості та завоювати нових споживачів. 

Підсумовуючи, можна сказати, що для досягнення економічної стабільності та виходу України на 
міжнародну арену, досягнення лідируючих позицій потрібно забезпечити всебічну модернізацію економіки, 
осучаснити технологічну базу та інфраструктуру, залучити внутрішнє та зовнішнє фінансування, ліквідувати 
корупцію, провести структурні реформи та налагодити податкову та правову системи [1-4]. На мою думку, 
виходячи із необхідності забезпечення інноваційного розвитку економіки України та підвищення рівня її 
конкурентоспроможності, також необхідно визначити потребу в нових якісних фахівцях, що безпосередньо 
пов’язано із виконанням стратегічних програм, які визначають економічну політику країни та передбачають 
створення нових робочих місць, розширення існуючих потужностей у зв’язку з впровадженням новітніх техно-
логій, модернізацією виробництва. Інвестиції в наукову сферу поряд з інвестиціями в економічні галузі націо-
нального господарства будуть ефективним інструментом розвитку та забезпечать довгостроковий розвиток 
України. 
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РОЛЬ США В МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО З УКРАЇНОЮ 
 

Сполучені Штати Америки відіграють провідну роль в міжнародній економіці, оскільки економіка Америки є 
третьою за величиною експортною економікою у світі. Проте, починаючи з 1976 р., США мають хронічний дефіцит 
зовнішньої торгівлі товарами, а з 1982 р. – і дефіцит поточного рахунку платіжного балансу. США експортують в 
основному продукти нафтопереробки (4,4% експорту), пасажирські автомобілі (3,7%), автомобільні запчастини 
(3,0%), електронні інтегральні схеми (2,5%) і комп’ютери (1,9%). Основними партнерами по експорту є: Канада 
(17,7% експорту), Мексика (15,5%), КНР (6,48%), Японія (4,54%) і Великобританія (4,2%). При цьому тільки з 
Великобританією Америка має профіцит у торгівлі. До числа основних статей імпорту належать: пасажирські 
автомобілі (7,7% імпорту), сира нафта (4,8%), комп’ютери (3,9%), медикаменти (3,0%), автомобільні запчастини 
(2,9%). Основними партнерами по імпорту є: КНР (21,4%), Мексика (13,2%), Канада (12,6%), Японія (6,0%) та 
Німеччина (5,2%). Переважання імпорту (2,56 тис. дол.)  над експортом (1,64 тис. дол.)  у 2019 р. призвело до 
негативного сальдо торгового балансу в 920 млрд дол. США [2]. 

Однак варто зазначити, що зовнішньоторговельна політика США концептуально відрізняється за останні 
роки. Наприклад, Барак Обама віддавав перевагу методам вільної торгівлі, а з приходом Дональда Трампа 
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сталося зрушення в бік дезінтеграційних процесів та протекціонізму. США вийшли з Транстихоокеанського 
партнерства, зупинили перемовини стосовно Трансатлантичного партнерства з ЄС, оголосили про намір почати 
переговори про перегляд умов НАФТА [1].  

Досліджуючи інвестиційну політику США, варто зазначити, що Америка зберігає лідируючі позиції в 
міжнародному русі капіталу не тільки з експорту прямих інвестицій, але і з імпорту. Географія прямих амери-
канських інвестицій охоплює 190 країн і територій. Однак основною сферою вкладання прямих капітало-
вкладень США залишаються розвинені держави, на них припадає до 71,9% всіх іноземних інвестицій країни. 
Найбільші реципієнти американських інвестицій: Великобританія, Канада, Нідерланди, Австралія, Німеччина, 
Японія і Швейцарія. На країни Європейського Союзу припадає понад 1123 млрд доларів, або 47,1% всіх прямих 
інвестицій США за кордоном [4]. 

Що стосується співробітництва Америки та України, то процес розбудови дружніх відносин між 
Україною та США має тривалу історію. Спільними зусиллями вдалося вивести їх на рівень стратегічного 
партнерства, проголошеного у заяві президентів України і США від 4 квітня 2005 року. За останні роки рівень 
співпраці між державами в усіх галузях значно посилився. Загальні тенденції розвитку двосторонніх відносин 
на сучасному етапі є такими: розвиток торгово-економічного та інвестиційного співробітництва, інноваційна 
взаємодія та обмін новітніми технологіями, спільна євроатлантична та європейська політика, посилення 
культурних зв’язків та інші. 

 Щодо торговельної діяльності, то за 2019 р. двосторонній товарообіг між країнами збільшився до  $2,8 
млрд.  Експорт товарів з України до США зріс у 2,2 рази й склав $471 млн. Домінували поставки чорних 
металів  та виробів з чорних металів,  устаткування ,  частини літальних апаратів, меду, руди, оптичних прила-
дів [3]. Що стосується імпорту, то він склав $1 687,9 млн. Америка поставляє в Україну переважно фармацев-
тичну продукцію, електричні машини і устаткування, рибу, м`ясо, текстиль тощо. 

Отже, можна зробити висновок, що США займають роль лідера в міжнародній економіці. Безперечно, що для 
України співпраця з Америкою є дуже важливою і приносить свої позитивні результати, такі як збільшення рівня 
інвестицій, обсягу експорту. Україні потрібно продовжувати розвивати торговельно-економічну співпрацю з США. 
Особливо це стосується збільшення імпорту технологічної продукції з цієї країни, адже це напряму сприяє розвитку 
сфери технологій в Україні. Також потрібно встановити надійні «лінії комунікацій» між керівництвом наших країн, 
урядовими структурами, відповідальними за конкретні ділянки двосторонніх відносин. 
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ВИКОРИСТАННЯ КРАУДФАНДИНГОВИХ ПЛАТФОРМ  
ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 

 
Серед українців доволі поширеною є думка, що успішна людина це та, яка володіє власним бізнесом. І 

якщо люди, що не мають власної ідеї для підприємництва, тільки обговорюють попереднє твердження, то варто 
подумати про тих, хто має «геніальний план». Одною із найпоширеніших дилем, особливо серед студентів чи 
тих, хто не має великих власних заощаджень може стати питання: «А де ж на все взяти кошти?» Для тих, хто 
ніколи серйозно цим не цікавився в голові з’являться наступні варіанти: кредити, гранти, фандрайзинг, кра-
удфандинг, тощо. 

Краудфандинг – це залучення людей для співфінансування проєктів [1]. Цей спосіб більш цікавий за 
стандартне залучення інвесторів оскільки: 

• немає обмежень щодо кількості людей, які вкладуться у проєкт, а також доступна будь-яка сума 
внеску; 

• можливість зібрати більше коштів, ніж було зазначено у цільовій сумі; 
• не потрібно повертати вкладені кошти чи пізніше віддавати частину акцій вашої компанії. Варто 
зробити приємний бонус від вашої команди, але це не є обов’язком; 

• на відміну від грантів чи державного фінансування, ніхто не бере на себе юридичної відповідальності 
стосовно втілення продукту; 
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• можливість в одному місці реалізовувати свої плани у найрізноманітніших сферах: від створення 
нового фільму до пошуку коштів на оплату аспірантури; 

• під час збору коштів відбувається одразу спілкування із потенційними споживачами продукції. Якщо 
опрацьовувати відгуки користувачів та тих, хто дає кошти, можна значно знизити ризики неза-
требуваності даної продукції на ринку. 

Історія світового краудфандингу бере початок у 1990-х роках, коли люди з усього світу збирали кошти на 
організацію турів своїх кумирів. Поступово ці тенденції підхоплювали працівники інших галузей. Але навіть 
зараз найбільше профінансованих людьми проєктів є серед музики, відеоігор та відео контенту. 

Найвідомішою платформою для залучення грошей є Kickstarter. За даними з їхнього офіційного сайту за 
період 2009-2020 рр. приблизно 190 тисяч проєктів було зібрано понад $5.3 млрд доларів США [2]. Приблизний 
вплив цих коштів можна оцінити як створення понад 300 000 робочих місць повної чи часткової зайнятості. 

В Україні існують такі найбільші платформи краудфандингу: Спільнокошт, RazomGo та StartEra (платформа, 
що створена спільно із «Львівською політехнікою»). З одного боку вони мають значно меншу кількість доброчинців, 
які надсилають менші суми, ніж на кікстартері. Проте це набагато менша цільова аудиторія потенційних інвесторів, 
що полегшує спілкування із ними, а також значно менша конкуренція на вітчизняних платформах, зокрема через  їх 
відносне недовге існування (оскільки вони з’явилися здебільшого після Революції Гідності). 

Варто зазначити рекомендації для успішного збору коштів [3]: 
• використовувати легку графіку замість стандартного тексту. Людину продукт має «зачепити» з 
перших секунд взаємодії; 

• якщо продукт дуже локалізований, для малої цільової аудиторії чи не конкурентоспроможний – 
використовувати місцеві платформи залучення фінансів; 

• розпланувати злагоджену роботу команди заздалегідь, адже краудфандинг це не про «виставив і 
кошти самі з’являться»; 

• необхідно читати, досліджувати та публікувати власні проєкти. 
Прикладом українських проєктів, які зібрали фінанси на реалізацію за допомогою краудфандингових 

платформ є [1, 3]: 
• Petcube ($570 000): іграшка-робот для домашніх улюбленців, коли господарів немає удома; 
• Ugears ($1 300 000): дерев’яні пазли-моделі; 
• Авіація Галичини ($20 000): худі Syla; 
• С.Жадан та П.Маков (137.9 тис грн): видавництво книги «Постійне місце проживання»; 
• Музей темряви у Львові (200 тис грн). 
Отже, у сучасному суспільстві є багато способів знайти кошти на власний проєкт чи створення бізнесу. 

За наявності унікальної ідеї краудфандинг буде чудовою нагодою втілити її у життя. 
 
1. Про краудфандинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: razomgo.com;  
2. Kickstarter[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kickstarter.com/help/stats; 
3. Бортніков Д.Від ідеї до втілення: що таке краудфандинг і як його опанувати [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://inspired.com.ua/ideas/tips/vid-ideyi-do-vtilennya-shho-take-kraudfandyng-i-yak-jogo-opanuvaty/ 
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ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК КИТАЮ 
 

На сучасному етапі глобалізації світової економіки прямі інвестиції відіграють визначальну роль, адже 
стійкий економічний розвиток неможливий без активного залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Тому 
актуальним є дослідження досвіду КНР, яка поклала в основу своєї політики залучення іноземного капіталу, та 
досягла тим самим високого рівня розвитку економіки. 

Прямі інвестиції – це фінансування комерційного підприємства, спрямоване на отримання над ним 
контролю. Прямі інвестиції передбачають безпосередню участь інвестора у виборі об'єкта та у процесі 
вкладення капіталу [1]. 

На рис. можна побачити динаміку ПІІ в економіку Китаю [4], яка вказує на те, що з 1990-их років 
інвестиції в Китай почали стрімко зростати, це відбулося завдяки успішній політиці уряду щодо залучення 
іноземних інвестицій. На сьогоднішній день головними інвесторами є: Гонконг, Сінгапур, Тайвань, Південна 
Корея, Японія, США. Найбільше вони інвестують в сферу послуг, виробництво високотехнологічної продукції 
та розвиток інновацій. 

Структура ПІІ змінювалася протягом останнього десятиліття, що певною мірою було результатом зусиль 
уряду, спрямованих на трансформацію Китаю в країну з високим рівнем економіки. Зростання інвестицій у 



21 
 
секторі послуг Китаю означає те, що підприємства поступово відмовляються від виробництва дешевого експор-
ту і все частіше випускають товари вищі за якістю, все більшу увагу приділяють високотехнологічній продук-
ції, фокусуються на інноваціях [2]. 

 

 

Рис. 1 Прямі іноземні інвестицій в економіку Китаю з 1980-2020рр. 
 
Іноземний капітал дедалі більше тяжіє до компаній у сфері технологій та послуг, і ці сфери базуються 

переважно у Східному Китаї. Окрім того, створення зон вільної торгівлі у провінціях передбачає, що ПІІ мо-
жуть зосереджуватися на сході і повільно рухатись на захід, це сприяє збільшенню капіталовкладень у Китай, 
розвитку економіки та техніки [3]. Для цього уряд створив спеціальні зони для надання податкових пільг, або 
так звані податкові стимули. 

Для створення сприятливого клімату для залучення ПІІ в Китай було здійснено низку заходів, таких як: 
активна національна інвестиційна політика; підтримка високого рівня стабільності в соціально-економічній та 
політичній сферах; постійне вдосконалення та лібералізація юридичної бази; створення адміністративно-
економічних районів, де функціонують пільгові режими. 

Дані заходи позитивно вплинули на розвиток Китаю, оскільки це забезпечило: створення нових робочих 
місць, зростання чистих капітальних інвестицій в країну, збільшення ВВП, зменшення безробіття, розвиток 
таких галузей як: телекомунікація, охорона здоров’я, фінансові послуги, виробництво комп’ютерної техніки. 

Отож, інвестиційний успіх Китаю є симбіозом продуманої і послідовної політики уряду КНР. Країна 
успішно подолала економічну відсталість і сьогодні вже не так активно залучає іноземні інвестиції, орієнтую-
чись більшою мірою на розвиток внутрішнього ринку і підтримання національної безпеки країни. 

 
1.«Що таке прямі інвестиції» (Електронний ресурс). – Режим доступу: 

https://ffin.ua/blog/faq/investytsii/post/shcho-take-priami-investytsii.  
2. «Влияние прямых иностранных инвестиций на развитие экономики Китая» (Електронний ресурс). – 

Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-pryamyh-inostrannyh-investitsiy-na-razvitie-ekonomiki-
kitaya/viewer. 

3. Єфран Є.А. Економіка і суспільство // Китай як центр тяжіння прямих іноземних інвестицій (Випуск 
№12). – 2017 – 37 с.  

4. «Dynamics of changes in foreign direct investment in China» (Електронний ресурс). – Режим доступу: 
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/9/3264. 
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ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОБЛЕМ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ  

ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ НА ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 
 

Огляд літературних джерел [1-2] дає підстави стверджувати, що основними причинами депопуляції в 
країнах Східної та Західної Європи є низька народжуваність і високий показник еміграції населення, а через 
погане медичне обслуговування в країнах колишнього Радянського Союзу, і різке зростання смертності. Проте, 
якщо  Західна Європа намагається компенсувати малий приріст населення великим потоком іммігрантів з му-
сульманських країн, то уряди країн Східної Європи категорично відмовляються приймати населення з Африки і 
Близького Сходу. 

У новій редакції "Європейського демографічного списку даних" було проаналізовано динаміку приросту 
та, навпаки, відтіку населення від 1990 по 2017 рр. На підставі цих даних було підбито підсумки, що за ці роки 
найбільше населення зросло в Ірландії, а зменшилось у Боснії та Герцеговині – 36% і 22% відповідно[2]. В 
таких країнах як Швейцарія, Норвегія, Іспанія, Франція та Швеція – населення теж зросло на більше ніж 17%, у 
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Чехії, Словенії та Словаччині цей показник не перевищив 2%. В усіх інших країнах, в тому числі Болгарія, 
Латвія, Литва, Молдова та Україна, чисельність населення динамічно зменшувалась. Усі значення показників 
зображені на рис.1 і рис.2[2]. 

 

 

Рис.1. Показник порівняння приросту населення за 1990 і 2017 рр., у % 
 
Проаналізовані літературні джерела [1-2] дають підстави стверджувати, що найбільшу частку емігрантів 

складають молодь та висококваліфіковані трудові ресурси. В одній тільки Угорщині з часу вступу до ЄС у 2004 
році країну залишили 5 тис. лікарів, переважно у віці до 40 років. В інших країнах відплив спеціалістів 
середньої кваліфікації відчувався ще сильніше: сотні тисяч медсестер, теслярів, слюсарів і кваліфікованих 
робочих перебралися з Польщі, Румунії, Сербії та Словаччини на Захід. В основному, причиною еміграції був 
пошук кращого життя, оскільки на Заході працівникам гарантували високу заробітну плату, в порівнянні з тією, 
яку вони отримували на Батьківщині, та зручні умови для праці. 

Відомий демограф Австрійської академії наук Томаш Соботка пояснює: "Міграційні рухи стали рушій-
ною силою зростання і зменшення населення Європи"[2]. Основним джерелом зростання населення в Західній 
Європі на сьогодні є імміграція мусульман. Окрім того, що це є відносно дешеві трудові ресурси, така міграція 
несе за собою негативний наслідок у соціально-культурне середовище країни. Йде мова про зміну національної 
структури населення, релігійні та етнічні конфлікти. Населення іммігрантів з мусульманських країн зростає 
швидкими темпами, і якщо коефіцієнт народжуваності в корінних француженок – 1,6 дитини на жінку, то в тих, 
хто приїхав з країн Близького Сходу й Африки, цей показник становить 3,4 дитини і більше[1]. 

Отже, зменшення населення на сьогодні є однією з найважливіших проблем в Європі. Низька народжува-
ність, виїзд з країн, погане медичне обслуговування – все це чинники, які впливають на сьогоднішню демогра-
фічну кризу. Для того, аби хоч трохи сповільнити темп депопуляції, уряди країн повинні створювати нові 
робочі місця, матеріально допомагати безробітним і людям з інвалідністю, заохочувати жінок народжувати, 
покращувати рівень охорони здоров’я та економічний стан держави. 

 
1. Східна Європа переживає глибоку економічну кризу [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://ua.112.ua/mnenie/skhidna-yevropa-perezhyvaie-hlyboku-demohrafichnu-kryzu-452233.html 
2. Демографи: населення Східної Європи скорочується, Західної – зростає [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/23/7083535/ 
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РИНОК ДЕРЕВИНИ БЕЛЬГІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ ІНВЕСТУВАННЯ 
 

Ліси займають 21% площі Бельгії. Комерційне виробництво деревини обмежене. Найпоширенішими 
деревами є бук і дуб, але в останні роки було зроблено значні насадження хвойних дерев. Бельгія служить 
великим перевалочним центром для помірних колод твердих порід деревини, пиломатеріалів хвойних порід та 
фанери хвойних порід. Багато деревини для деревообробної промисловості, імпортується з ДР Конго [1]. 

Варто звернути увагу на показники бельгійських міжнародних торгових операцій пов’язаних з деревом , 
які наведені в табл. 1, 2 [2]. 

Кількість компаній у деревообробній та меблевій промисловості в Бельгії щороку зменшується – з 1290 
компаній у 2014 р. до 1150 – у 2019 р. (рис. 1). Найбільшими фірмами є:DewaeleHoutskeletbouwN.V., 
Lamcolgelamelleerdhout, BVBA (Quickstep) , KarelMintjensNV, JuventaNV, LSBeddingGroupNV, LSBeddingGroupNV, 
BauwensBeernemNV [1]. 
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Таблиця 1 
Пиляна хвойна деревина (в 1000 м3) 

 2016 2017 2018 2019 
Виробництво 1400 1350 1450 1450 
Імпорт 2100 2400 2500 2500 
Експорт 950 1200 1200 1200 
Споживання 2550 2550 2750 2750 

 
Таблиця 2 

Пиляна листяна деревина (в 1000 м3) 

  2016 2017 2018 2019 
Виробництво 150 150 150 150 
Імпорт 420 420 420 420 
Експорт 360 360 360 360 
Споживання 210 210 210 210 

 

 
Рис. 1. Динаміка зміни кількості компаній в деревообробній промисловості Бельгії  

за 2014-2019 роки. Побудовано за даними [3] 
 
Бельгія має один з найменших щорічних рівнів заготівель деревини серед країн ЄС і є чистим імпортером 

деревини, целюлози та паперових виробів обсягом понад 700 млн. євро на рік. Сертифікація в країні розвинена, 686 
підприємств Бельгії мають сертифікати ланцюжка зберігання FSC, 471 з яких мають сертифікати PEFC. 

Бракує інформації про баланс легальної та нелегальної деревини, яка проходить через порт Антверпен. 
Завдяки своїй ролі як великого торговця, так і як значного споживача деревини, целюлози та паперу, Бельгія відіграє 
певну роль у забезпеченні майбутнього виробництво цих товарів без деградації лісових екосистем. 

В рамках лісового сектору існують схеми сертифікації, які забезпечують законність виробництва імпортованої 
деревини. Тому є можливості для підприємств та бельгійського уряду покращити умови поставок і відмовитися від 
імпорту деревини, яка виробляється з надмірним навантаженням для навколишнього середовища. 

Бельгія має значний потенціал щодо імпорту деревини з України: у 2018 р. Україна експортувала дере-
вини та виробів з неї на 32 млн. $, тоді як Бельгія імпортувала деревини на суму 3,2 млрд. $. Отже, варто 
боротися за збільшення обсягів квот на експорт деревини. 

 
1. WoodprocessingsectorinBenelux [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lsbc.lu/about-us/wood-

processing-sector/ 
2. Annual Report of the European Sawmill Industry [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим 

доступу:https://www.eos-oes.eu/downloads/EOS-annual-report-2018-2019.pdf 
3. Number of companies in the wood and furniture industry in Belgium from 2014 to 2019 [Електронний 

ресурс]. – 2020. – Режим доступу: https://www.statista.com/statistics/823449/number-of-companies-in-the-wood-
and-furniture-industry-in-belgium/#statisticContainer. 
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ПОЗИТИВНИЙ І НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  
НА РИНКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ 

 
Глобалізація економіки є однією з головних ознак сучасного суспільства. Вона охоплює практично всі 

фактори та умови виробництва, всі його галузі та територіальні утворення і проявляється в різноманітних 
формах. В економічному контексті під глобалізацією розуміється перехід до більш інтегрованої та взаємо-
залежної світової економікою [2]. 
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Глобалізація – це процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації тобто 
в результаті глобалізації світ стає більш зв'язаним і залежним від усіх його суб'єктів [2]. 

Найбільше процес глобалізації поширився у фінансовій сфері. Загалом можна виділити такі чинники, що 
спричинили процес глобалізації: 

− Технічний прогрес, який дозволяє здійснювати міжнародні фінансові угоди у режимі реального часу і 
значно скоротити витрати на транспорт та комунікацію. 

− Процес інтернаціоналізації, який призводить до поглиблення співробітництва та взаємозалежності 
між країнами у всіх сферах виробництва. 

− Процеси злиття та поглинання фінансових інституцій. 
− Загострення проблем, що є загальними для всіх людей і країн світу та є важливими з точки зору 
збереження та розвитку людської цивілізації (значне і швидке використання наявних земних ресурсів). 

− Послаблення контролю щодо здійснення міжнародних угод і ввезення імпорту. 
− Реформи у ряді країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою, що створили сприятливі 
умови для іноземних інвесторів. 

Глобалізація як процес всеохоплюючий і надзвичайно важливий в сучасному суспільстві має безліч 
наслідків як і позитивних так і негативних [1]. До позитивних можна виділити: 

1) Відбувається значна інтеграція міжнародних ринків капіталу. 
2) Розпочався процес поступового зникнення межі між різними секторами міжнародних фінансових 

ринків, тобто відбувається конвергенція міжнародних фінансових ринків. 
3) У наслідок злиття фінансових установ почали формуватися міжнародні фінансові холдинги, що об’єд-

нують страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні й комерційні банки і охоплюють у своїй діяльності 
різноманітні сегменти фінансового ринку. 

4) Відбувається концентрація міжнародних фінансових ринків та їх комп’ютеризація й інформатизація. 
5) Важливим наслідком глобалізації стала фактична незалежність світового фінансового ринку від 

політики окремих країн світу. 
Але у процесі глобалізації виділяють не тільки позитивні сторони а й негативні, які є причиною появи 

певних ризиків: виникнення відмінностей між глобальними й орієнтованими на внутрішній ринок учасниками; 
вплив глобалізованих ринків на політичні та економічні події в країнах світу; ризики нецільового використання 
фінансових інструментів і фінансових махінацій з боку глобальних учасників [1]. 

Глобалізація відчутно впливає на фінансовий стан пенсійних фондів регіонів та держав, що об’єктивно 
відбивається на матеріальному стані людей похилого віку, які живуть на свої фінансові заощадження. Як наслі-
док вище перелічених загроз глобалізація може спричинити соціальну й політичну нестабільність у суспільстві, 
а отже, впливати на тенденції руху фінансових капіталів [3]. 

Вже з початку XXI століття в Україні відбувся стрімкий розвиток сегментів вітчизняного фінансового 
ринку, що зробило його одним із найпривабливіших у Східній Європі секторів міжнародних фінансів. Станом 
на початок 2016 року в Україні нараховувалось більше десятка іноземних фінансових груп, які виступали інвес-
торами вітчизняних банків. А вже на 1 січня 2018 року відносна частка активів міжнародних конгломератів у 
активах банків України сягала 16,98 %, у ВВП – 18,07 %, що свідчить про їх потужність як банківських посе-
редників на фінансовому ринку України [3].Також відбувається щорічний ріст кількості банків з часткою іноземного 
капіталу, і вже на кінець 2019 року число банків із 100% часткою іноземного капіталу становить 20, це означає, 
що українські банки все більше приваблюють іноземних інвесторів [3]. 

Фінансова глобалізація стала визначальним фактором розвитку глобального ринку цінних паперів. 
Основними тенденціями глобалізації світового фондового ринку є:об’єднання фондових бірж, міждержавні 
переміщення капіталу, застосування міжнародних правових актів; запровадження міжнародних стандартів у сфері 
обігу цінних паперів з метою поліпшення механізму їх ціноутворення та обігу на міжнародних фондових ринках [2]. 

 
1. Міжнародні фінанси / За заг. ред. О. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 504 с.  
2. Стукало Н.В. Глобалізація й розвиток фінансової системи України /Н.В. Стукало //Фінанси України. – 

2005. – № 5. – С. 29-35.  
3. Герст Пол. Сумніви в глобалізації. Пер. з англ. / Пол Герст, Грехем Томпсон – К.: К.І.С., 2002. – 306 с. 
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ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ 
 

Зовнішня трудова міграція – характерне явище для України. Воно відображається не лише на демографічній 
структурі, а й на економіці держави. Саме тому дослідження міграційних процесів є актуальним. 

Трудова міграція – це пересування особи з метою тимчасового працевлаштування, що супроводжується пере-
тинанням державного кордону (зовнішня трудова міграція) або меж адміністративно-територіальних одиниць (внут-
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рішня трудова міграція) [1, с. 268]. Отже, дослідження трудової міграції проводять у двох векторах, а саме у внутріш-
ньому і зовнішньому. Розглянемо основні процеси зовнішньої трудової міграції в Україні.  

Причинами зовнішньої трудової міграції є низький рівень заробітної плати в країні, незадовільні умови праці, 
відсутність перспектив для самореалізації, бажання покращити фінансове становище, підвищити рівень добробуту 
своєї сім’ї, нестача робочих місць за спеціальністю.  

Через те, що не усі емігранти влаштовані за кордоном офіційно, назвати їх точну кількість достатньо складно. 
Згідно з даними Міністерства соціальної політики станом на 1 серпня 2019 року понад 3 млн українців працювали за 
кордоном на постійній основі [2]. Пандемія COVID-19 суттєво вплинула на процес зовнішньої трудової міграції. 
Через масове закриття бізнесу і занепад економіки в країнах-реципієнтах емігранти почали повертатися в Україну.  

Зовнішня трудова міграція має здебільшого негативні наслідки для України. По-перше, змінюється регіональна 
структура ринку праці через від’ємне сальдо міграції. Найістотнішою ця проблема є у Луганській та Донецькій областях 
(табл. 1), що зумовлено воєнними діями на цих територіях, а також у Вінницькій області, де пропозиція робочої сили є 
значно вищою, ніж попит на неї. З іншого боку, в окремих областях кількість прибулих значно перевищує кількість вибу-
лих, серед них – Київська область та місто Київ, які сьогодні демонструють динамічний розвиток і є одними з найбільш 
інвестиційно привабливих територій; Одеська область, де сконцентрований науково-технічний потенціал та морське госпо-
дарство України, а також промисловий гігант – Харківська область. Таким чином, виникає нерівномірність розвитку 
регіонів України і населення відносно відсталих областей вирушає за кордон у пошуках місця праці. 

 
Таблиця 1 

Регіони України з найбільшим міграційним приростом  та скороченням [2] 

Міграційний приріст/скорочення, осіб Область 2017р. 2018р. 2019р. 
Україна 11997 18589 21 512 
Київська область 30677 27142 27343 
м. Київ 4211 13942 17175 
Одеська область 4725 7696 9075 
Харківська область 12069 4534 5436 
Вінницька область -4625 -3842 -2 724 
Луганська область -19147 -5630 -4940 
Донецька область -23868 -10280 -7680 

 
Ще одним негативним наслідком зовнішньої трудової міграції є втрата країною якісних трудових ресур-

сів. За кордон їдуть науковці, які не мають можливості реалізувати свій потенціал всередині держави. Окрім 
цього, через зниження кількості працездатного населення в країні ускладнюється процес наповнення 
Пенсійного фонду. 

В цей же час, країни-реципієнти намагаються усіма можливими способами привабити українців, пропо-
нуючи соціальну та правову допомогу, обіцяючи вищий рівень зарплати, забезпечуючи житлом, занижуючи 
кваліфікаційні вимоги тощо. За кордоном наше населення розцінюється, як дешева робоча сила. 

Отже, трудова міграція впливає на країну негативно, оскільки цей процес спричиняє реструктуризацію 
населення, нестачу трудових ресурсів, втрату наукового потенціалу та порушення функціонування пенсійної 
системи. Держава повинна бути зацікавленою у зменшенні кількості емігрантів та вжити необхідних заходів, 
спрямованих на покращення умов праці. 

 
1. Казанцева В. Ф. Міграція населення // Українська радянська енциклопедія: у 12 т. / гол. ред. М. П. 

Бажан; редкол.: О. К. Антонов та ін. – 2-ге вид. – К.: Головна редакція УРЕ, 1974-1985;  
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ НА ПРИКЛАДІ ТАЙВАНЮ 
 

Тайвань – це країна, якій вдалося подолати прірву третього світу і зайняти лідерські позиції на світовому 
ринку. Країни лідери світової економіки Зростання ВВП більш ніж 75 – 80% у країн лідерів відбувається 
завдяки інноваційним товарам та технологіям, адже «економіка знань» будує п іншу несировинну модель 
економіки . 

Роберт Е. Балдвін та Дуглас Нельсок у своїй роботі зазначили, що в умовах в яких опинився Тайвань, а 
саме протидії Кореї та Червоного Китаю звернулись за допомогою до США. Для протидії китайському/радянському 
впливу на Тайвань, США моментально запровадили торгові преференції для азійських та європейських держав: 
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частиною стратегії США, щодо зміцнення не комуністичних країн була участь в переговорах із лібералізації 
торгівлі. Тайвань та інші країни, що розвиваються, отримали легкий доступ до ринків США без необхідності 
відкривати свої власні ринки. Починаючи з 1976 року, країнам, що розвиваються, в Сполучених Штатах також 
надавався безмитний режим стосовно багатьох промислових товарів [1]. 

Тайвань по аналогії з законом «про піонерні підприємства» в Сінгапурі застосовував цікаву практику, 
зокрема іноземні інвестори могли користуватися всіма видами пільг, якщо вони виробляли товари, як для 
внутрішнього ринку так і на експорт. Для стимулювання експорту були запровадженні такі заходи, а саме 
податкові пільги, недорогі експортні кредити приватному сектору, нульове мито на сировину та устаткування, 
валютні пільги для імпорту основних ресурсів. Створювались умови для заохочення іноземних інвестицій, а 
саме створення зони експортної переробки, які пропонують потенційним інвесторам умови вільної торгівлі. 
Спеціально-економічні зони ефективні при залученні багатонаціональних корпорацій, що володіють маркетин-
говими можливостями по всьому світу, і китайських підприємців, які перебувають за морем, що шукають ста-
більних і сприятливий інвестиційний клімат. Крім того, оскільки головним завданням національної податкової 
політики було стимулювання інвестицій, окрім низьких ставок корпоративного податку були надані дуже вели-
кі податкові пільги (канікули тощо). Тайвань мав найнижчий податок на прибуток для компаній серед розвине-
них країн сусідів. Зокрема навіть у Сінгапурі ставка сягала 32%, при цьому на Тайвані була 25%. Однак, Сінга-
пур надавав до 10 років податкових канікул (залежно від виробництва), а Тайвань до 5 років. 

Цей приклад в котре демонструє, що саме фіскальні методи та дерегуляція є ключовими сторонами для 
успіху економіки. Результатом всіх цих стимулів стало стрімке зростання економіки Тайваню і найголовніше на 
сьогодні найбільш технологічніших підприємства, які створюють (не проектують) процесори, які запускають 
ваш телефон зроблені, як правило саме на Тайвані.[2]. 

Економічне дивно на Тайвані відбулося завдяки: унікальному випадку «Азійських тигрів» – побудова 
держави на принципі приватної компанії; унікальному часу, а саме міграція цілих заводів з Заходу в місця 
дешевої робочої сили та професійні уряди, які перетворювали цей потік у створення своїх капіталістичних 
компаній; фіскальним та дерегуляторним стимулам, часто Тайвань навмисно понижував ставку корпоративного 
податку, щоб бути більш привабливим за Сінгапур; створенню кращих умов для переїзду заводів, які 
підвищували кваліфікацію робочої сили насичуючи ринок Тайваню якісними робітниками. 

У 1980-х із накопиченням підприємницького досвіду та інвестицій тайванці перейшли до наступного 
етапу – розвитку металургії, суднобудування, нафтохімічної промисловості. Переробляли закордонну сирови-
ну, а виготовлену за іноземними технологіями продукцію вивозили. До початку 1990-х на експорт припадала 
більш ніж половина ВВП. Коли робоча сила перестала бути дешевою, Тайвань узявся за структурну перебудову 
економіки, підпорядкувавши практично все розвиткові наукомістких галузей. Позбавленому природних 
ресурсів острову неабияк посприяла в розвитку інформаційна революція. Пощастило і у визначенні своєї ніші. 
Тайвань одним із перших відреагував на зростання світового попиту на устаткування й компоненти IT-індуст-
рії, нижній і середній сегменти ринку технологій ПК. Лише уряд видав під це виробництво понад $20 млрд 
дешевих кредитів. Тайвань одним із перших в регіоні почав створювати спеціальні економічні зони й техно-
парки. Сьогодні у виробництві комп’ютерів маленький Тайвань поступається лише Японії, США, ФРН, Великій 
Британії та Франції. Його бренди Acer і Asus знає більшість власників ноутбуків в Україні. Щодо випуску 
мікрочипів, DRAM-пам’яті та LCD-панелей острів теж серед світових лідерів. Комп’ютерна й мікроелектронна 
галузі промисловості дають зараз понад 50% його ВВП. [3]. За даними міністерства фінансів Тайваню, експорт 
з цієї держави до країн «Нової Політики Південного Регіону» зріс у 2017 році на 13,4 % в порівнянні з 
попереднім роком до 67,4 млрд дол. США. Це найкращий показник за шість років. Загалом експорт до країн 
АСЕАН щороку складає близько 20 %, і є другим після Китаю (40 %) ринком збуту тайванської продукції [4]. 

 
Рис.1. Експорт з Тайваню до країн «Нової Політики Південного Регіону» зріс  

у 2017 році до 67,4 млрд дол. США [4] 

 
Журнал Forbes помістив чотири тайванські компанії в топ-50 найуспішніших підприємств світу. Оцінка 

економічної свободи Тайваню становить 77,1, що робить його економіку 11-й за рейтингом за показником 2020 
року. Його загальний бал зменшився на 0,2 бала через незначне зниження оцінок за грошову свободу та 
свободу торгівлі. Тайвань посідає 5 місце серед 42 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, і його загальний 
бал значно перевищує середні показники по регіонах та світі. 
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Отже, економіку Тайваню протягом десятиліття оцінювали переважно безкоштовно. Зростання ВВП 
протягом останніх п’яти років був стабільним. Найслабшим ланкою економічної свободи Тайваню є область 
свободи праці, де державна політика, спрямована на підвищення добробуту працівників, включаючи збіль-
шення мінімальної заробітної плати, може зашкодити продуктивності та гнучкості. У 2019 році уряд спростив 
процедуру подання заявок, перевірки та затвердження іноземних інвестицій, і це повинно стимулювати вищий 
рівень прямих іноземних інвестицій. Уряд постійно створює найбільш сприятливі умови для ведення бізнесу на 
експорт. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ  
ТА ФРАНЦІЄЮ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ 

 
Франція – один із провідних торговельних партнерів України, а також один із найбільших українських 

інвесторів. Це можна пояснити тим, що відносини між Францією та Україною зав'язались ще у далекому 1051 
році, коли французький король ГенріхІ одружився із Анною, дочкою князя Ярослава Мудрого. І з цього 
моменту відносини між нашими країнами стають все надійнішими. Саме завдяки довготривалим відносинам 
Франція і досі залишається у тісних зв'язках з Україною, за даними 2019 р., посідає 8 місце серед торговельних 
партнерів України серед країн Європи ( 4,65% від обсягу загального товарообігу), а також 9 місце серед країн 
світу за інвестиціями в економіку України [2]. 

Для надійної та продуктивної співпраці між країнами у 1997 році була створена Змішана Українсько-
Французька Міжурядова Комісія з економічного співробітництва. Вона відіграє ключову роль у торговельно-
економічних відносинах та забезпечує підтримку у випадку відкриття іноземних філій. За результатами 7 засі-
дання підписано Протокол сьомого засідання Комісії та Меморандум про співробітництво між ДП НЕК 
«Укренерго» та компанією RTE щодо розвитку енергетичних мереж, що відкриває нові перспективи співпраці в 
енергетичному секторі та має на меті сприяння інтеграції української енергосистеми до європейської шляхом 
застосування інноваційних рішень. Саме завдяки цій комісії на теренах України на даний момент успішно 
працюють великі французькі компанії в таких сферах як: виробництво харчових продуктів (Danone, Lactalis, 
Belle), сільське господарство (Louis Dreyfus, Mas Seeds, Maisadour), торгівля (Auchan, Leroy Merlin), 
виробництво промислових товарів (Imerys, Veralia), енергетика (RTE, Engie, Total Eren) [1]. Приклад –  контракт 
з французькою компанією Airbus щодо постачання 55 вертольотів французького виробництва для потреб МВС 
України, а також підписання угоди на виготовлення і поставку для потреб системи прикордонної безпеки 20 
прикордонних патрульних катерів французької компанії OCEA Окрім цього необхідно зауважити те, що 
стрімко розвивається співробітництво в ІТ сфері, зокрема на базі інноваційного парку Unit City нещодавно 
відкрито «La French Tech Kyiv» – філіал французького руху стартапів «La French Tech», що об’єднує стартапи, 
інвесторів та творців бізнес-середовищ [2]. Завдяки цим та багатьом іншим компаніям між Україною та 
Францією здійснюється потужна торгівля товарами та послугами, дані якої відображені у табл.1[2]. 

 
Таблиця 1 

Торгівля товарами та послугами між Україною та Францією  
за перше півріччя 2019-2020 рр.,  млн. дол. США 

Показник 6 міс. 
2019 6 міс. 2020 +/-, % 

ЗТО 1205,5 1096,1 -9,1 
Експорт 291,9 318,8 

залишки і відходи харчової промисловості, жири та олії тваринного або рослинного 
походження, деревина і вироби з деревини, чорні метали, їстівні плоди та горіхи та одяг 
та додаткові речі до одягу. послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні 
послуги, транспортні послуги, ділові послуги 

9,2 
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Продовження табл. 1 
 

Імпорт 913,6 777,2 
різноманітна хімічна продукція, фармацевтична продукція, засоби наземного транспорту, 
окрім залізничного, ділові послуги, транспортні послуги, роялті та інші послуги, пов’язані 
з використанням інтелектуальної власності, послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 

-14,9 

Сальдо -621,7 -458,4 -26,3 
 
На даний момент багато французьких компаній зацікавлені співпрацювати з Україною, адже вважають її 

потенціал неймовірним, а також цінують її агрокультурні можливості та можливості у сфері ІТ технологій. 
Таким чином можна побачити, що Франція вже готова до довготривалої співпраці з Україною. Щодо торгівлі, 
то тут дещо складніше. Україні необхідно експортувати не просто сировину, або залишки від виробництва, а 
саме готову або напівготову продукцію та залучити нові технології у переробці залишків виробництва. Таким 
чином збільшиться кількість робочих місць, а також завдяки доданій вартості на вже готову продукцію, 
український експорт значно зросте. Щодо торгівлі послугами, варто зазначити, що завдяки послугам у сфері 
телекомунікації, комп'ютерним та інформаційним послугам експорт перевищив імпорт, що є бажаним показником 
для України. Беручи це до уваги, стає зрозуміло, що Україні необхідно розвиватись у цій сфері й на далі. 

 
1. Les entreprises françaises en Ukraine NOW ( Французькі компанії в Україні ЗАРАЗ) [Електронний 

ресурс] – Режим 
достyпy:https://www.youtube.com/watch?v=PGSVvujb0s&fbclid=IwAR1rJjKXtjdKIymcvNxI8kTveQsuF_jqlC5Nk
y1nDFfXWV_exr4RSON4gg&app=deskop 

2. Двостороннє торговельно-економічне співробітництво між Україною та Францією [Електронний 
ресурс] – Режим достyпy: -https://france.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/289-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-
mizh-ukrajinoju-tafrancijeju 
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ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  
В ЕКОЛОГІЧНІ ПРОЕКТИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ 

 
Конфлікт між діяльністю людини і можливостями природи має своїми наслідками складну екологічну 

ситуацію в державах центральної Азії. У цьому зв’язку важливе значення набуває розробка програм та методів 
фінансування екологічних проектів на державному рівні. 

 У країнах Центральної Азії існують такі екологічні проблеми як: зменшення площі лісів, засолення, 
підтоплення та заболочування земель, забруднення води та повітря. Проте найважливішою проблемою є нера-
ціональне водокористування, що призвело до найбільшого екологічного лиха регіону – висихання Аральського 
моря, що впливає на всю світову екологічну систему. В цілому Центральна Азія і особливо Узбекистан, 
Туркменістан і багато районів Казахстану, вже тривалий час існують в умовах водної кризи [1].  

У грудні 2008 р. на сесії Генеральної Асамблеї ООН Міжнародному Фонду порятунку Аралу надано ста-
тус спостерігача. За даними Міжнародного фонду порятунку Аралу залучені іноземні інвестицій у проекти 
Програми басейну Аральського моря (ПБАМ-3) за період 2011-2015 рр. склали 976, 9 млн. дол. США. Інші 
національні проекти, що реалізуються в країнах Центральної Азії, за рахунок залучення інвестицій, становлять 
976,9 млн. дол. США, що становить 7% від загальної вартості проектів, що входять до ПБАМ-3. Найбільша 
кількість інвесторів знаходиться у країнах Західної Європи [2]. 

З 2016 року була розроблена нова програма − ПБАМ-4 (2016-2019 рр.). У проекти, що входять до 
структури ПБАМ-4 надійшло інвестиційних надходжень у розмірі 151,2 млн. дол. США [3]. 16 травня 2018 р. 
відбулась перша зустріч Регіональної робочої групи з розробки нової програми (ПБАМ-4). В ході зустрічі були 
розроблені регіональні інвестиційні проекти Нексус. 30-31 липня 2019 р. пройшла 2-га зустріч з регіональних 
груп з розробки ПБАМ-4. За результатами зустрічі були 36 регіональних інвестиційних проектів Нексус (за-
гальний бюджет проектів: 1,8 млн. дол.; внесок ЄС: 1,54 млн. дол.). Ці проекти спрямовані на подолання 
наслідків осушення Аральського моря, рік Сирдар’ї та Амудар’ї; надання допомоги у сфері сільського 
господарства (побудова зрошувальних систем) [3]. В листопаді 2018 р. в Нью-Йорку на спеціальній Асамблеї 
високого рівня ООН був створений багатопартійний трастовий фонд ООН з питань проблеми води для регіону 
Приаралля в Узбекистані, який займається пошуком інвесторів. Цей фонд реалізував ряд інвестиційних 
проектів, щодо забезпечення даного регіону водою, налагодження екологізації виробництва країн Центральної 
Азії, на загальну суму вище 10 млн. дол. США. [4].  

Також гострими екологічними проблемами країн Центральної Азії залишаються серйозні стихійні лиха 
(засухи, повені, землетруси). Інвестиційні проекти в цьому напрямі були спрямовані на реорганізацію гідро-
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метеорологічних служб, розробку заходів щодо зниження наслідків кліматичних проблем. У проект «Боротьба з 
опустелюванням в Азії» (2007-2010рр.) надійшло 5,2 млн. дол. США. У проекти з покращення продуктивності 
земель, підвищенюю їх ефективності, за період 2007-2010 рр.,  надійшло 30млн. дол. США інвестиційних 
коштів [5]. 

Країни Центральної Азії створюють привабливі умови для залучення іноземних інвестицій в екологічні 
проекти. А саме: 

− розвивають інвестиційну структуру та інститути, що забезпечують залучення інвестицій; 
− співпрацюють з організаціями системи ООН (ПРОООН, ВООЗ, ЮНЕСКО, ЄЕК ООН) та іншими 
міжнародними організаціями (Регіональний екологічний центр ЦА); 

− розробляють та реалізують проекти для залучення інвесторів (інвестиційний проект Нексус; ПБАМ-3, 
ПБАМ-4, PPCCAM-2 та інші); 

− удосконалюють законодавчу базу, що регулює відносини між суб’єктами інвестиційного процесу. 
Ситуація у сфері екології в регіоні Центральної Азії продовжує залишатися напруженою. Важливе 

значення для країн регіону становить проблема води. Для її вирішення була витрачена велика кількість коштів. 
Проте, на нашу думку, екологічні проблеми не можливо вирішити швидко, тому потрібно: модернізовувати 
сільське господарство держав Центральної Азії, змінювати систему землеробства, здійснювати виробництво у 
нових галузях, що не вимагають значної кількості використання водних ресурсів, змінювати систему розробки 
нафтових та газових родовищ.  

 
1. Боришполец К. Водные ресурсы Центральной Азии в контексте регионального сотрудничества / К. 

Боришполец, А. Бабаджанов. – М. : МГИМО-Университет, 2007. – 23 с 
2. Реализация решений МФСА [Електронний ресурс] Исполком МФСА – Режим доступу 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/Water_Convention/2015/SUPPORTING_KAZAKHSTAN%E
2%80%99S_TRANSITION_TOWARDS_GREEN_ECONOMY_MODEL/EC-IFAS__Kazakh_Chairmanship_GE_7-
8_Dec_2015.pdf 

3. Продвижение Нексус проектов в пограмму действий по оказанию помощи странам бассейна 
Аральського моря (ПБАМ-4) [Електронний ресурс] // Региональный екологический центр Центральной Азии. – 
Режим доступу https://carececo.org/main/news/prodvizhenie-neksus-proektov-v-programmu-deystviy-po-okazaniyu-
pomoshchi-stranam-basseyna-aralskogo-/ 

4. Арал: от идей до практической реализации [Електронний ресурс]// Редакция газет «Янги узбекистон» 
и «Правда Востока», 2020. – Режим доступу:https://yuz.uz/ru/news/aral-ot-idey-do-prakticheskoy-realizatsii  

5. Письмо-соглашение №2019-0010 «Исследование по оценке проблем засухи и моделей мониторинга 
засух в Центральной Азии» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cesdrr.org/ 
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ПРОБЛЕМА ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ, НАСЛІДКИ ТА СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ 
 
Україну часто називають «європейською Мексикою», адже як і в даній північноамериканській країні, так 

і в Україні щороку спостерігається велике число мігрантів [4]. Щороку в нашій країні збільшується кількість 
мігрантів та іммігрантів. У 2019 році з України виїхали 12329 українців, найчастіше у такі країни: США (4276), 
Німеччина (1840), Росія (1706), Литва (659), Чехія (537), Польща (498), Угорщина (402) та ін.. Проте кількість 
прибулих іноземних громадян все ж переважає – кількість іммігрантів становить 45011 (2019 р.), найчастіше 
іммігранти виїжджають з таких країн: Індія (6079), РФ (5304), Туреччина (3328), Марокко (2556), Китай (2245), 
Азербайджан (2050), Молдова (1669), США (1057) та Білорусь (1208) [1]. 

Як і кожна країна Європи, Україна скоро може зіткнутися з проблемою дефіциту робочої сили. Оскільки 
українці не оцінюють високо свої шанси на пошук роботи в тому регіоні, де живуть, то багато громадян України 
виявляють бажання працювати та розвиватися за кордоном. До того ж встановлення іноземних технологій та 
інвестицій та введення нової техніки без участі кваліфікованих спеціалістів з-за кордону є важким, тому країна 
потребує залучення трудових мігрантів.  

Україна стає дедалі привабливішою для іноземців. Від 2008 року до сьогодні простежується збільшення 
іммігрантів на 10-15 тис. щороку, наприклад у 2016 р. кількість прибулих становила 14311, 28360 у 2017 р. та 
39307 у 2018 р. Причиною для в’їзду в Україну для іноземців є низька якість життя на своїй Батьківщині [1]. 

Найчастіше іноземці обирають такі сфери, як: IT, маркетингу, продажів і виробництва, а також більшість 
іммігрантів – це в основному керівники та менеджери, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею та 
переробною промисловістю [3]. 

Зараз наша країна не пристосована для прийняття трудових іммігрантів, оскільки відсутня політика щодо 
імміграції та надання притулку, органи влади є неефективними та корумпованими.  Також деякі іммігранти 
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проживають на території України нелегально та будують бізнес, ухиляючись від сплати податків, що негативно 
впливає на економіку України.  

Для того щоб залучити іноземну трудову силу, владі України необхідно здійснити зміни у законодавстві, 
забезпечити їм необхідний рівень безпеки та культури, задоволення їхніх цінностей. 

Для України постає необхідність залучати як мігрантів, так і повертати власних громадян назад на 
Батьківщину, зменшувати їх бажання мігрувати за межі країни. 

Перша можливість українців виїжджати в іноземні країни була зумовлена глибоким спадом економіки, 
що супроводжувалась зниженням рівня життя і підвищенням рівня безробіття, занепадом медичного обслуго-
вування та рівня освіти, підняттям цін на житло, авто та інші необхідні товари та послуги [2]. 

Більшість українських мігрантів становлять чоловіки, найчастіше мешканці Західного регіону України. 
Основним родом занять для чоловіків є будівництво та ремонтні роботи, а для жінок – домашнє обслу-
говування, а також сфера послуг, сільське господарство та готельно-ресторанна сфера [2]. 

Хоча українські мігранти роблять великий внесок у ВВП України, здійснюючи грошові перекази, проте 
масовий виїзд українців  у пошуках кращого життя за кордоном став причиною гострого дефіциту робочої сили 
у всіх сферах діяльності в Україні. Основним фактором для зупинки даного негативного процесу є фактор 
економічного зростання, підвищення оплати праці та рівня безпеки й культури. Важливим є сприяння держави 
у веденні бізнесу громадян України, тобто важливим є удосконалення законодавства та податкової системи, 
зменшення тиску з боку чиновників.  

 

1. Державна служба статистика України [Електронний ресурс]: Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/ 
2. На заробітки за кордон: плюси і мінуси для економіки України. Новини й аналітика про Німеччину, 

Україну, Європу та світ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.dw.com/uk/на-заробітки-за-
кордон-плюси-і-мінуси-для-економіки-україни-відео/a-45033733 

3. Migration in Ukraine: facts and figures. IOMUkraine [Електронний ресурс]: Режим доступу: 
https://iom.org.ua/sites/default/files/ff_eng_10_10_press.pdf 

4. Ukraine – Europe’s Mexico?Research Resources Report. FranckDüvell [Електронний ресурс]: Режим 
доступу: https://www.researchgate.net/profile/Franck_Duevell/publication/238112026_Ukraine_-
_Europe's_Mexico/links/53df90ef0cf27a7b830686a2/Ukraine-Europes-Mexico.pdf 
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РОЗВИТОК ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕХІЇ  
В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

 
Європейська інтеграція – це результат об’єднання європейських держав у політичній, юридичній, 

економічній, соціальній та культурній сферах. Цей складний процес, який відбувається на різних рівнях та у 
різних сферах життєдіяльності національної економіки, характеризується як новими можливостями, так і 
загрозами для країни-учасниці. 

Однією з переваг такого об’єднання є розвиток експортно-імпортної діяльності країни. Варто зазначити, 
що вступ до ЄС Чехії відбувся ще у 2004 році. Багата на економічні надбання та культурну спадщину, країна 
отримала користь не тільки для себе, але й принесла чимало позитивного для Європейського Союзу. 

Зі вступом у ЄС Чехія відкрила власні кордони перед іншими країнами та отримала доступ до реалізації 
таких програм, як програма «Східного партнерства» [1], також відбувся вступ країни до Шенгенської зони у 
2008 році [2]. Ці та інші кроки забезпечили країні вихід на міжнародні ринки, покращення підприємництва, 
розвиток експортно-імпортної діяльності та вирішення інших економічних та соціальних проблем. 

Основними партнерами з експорту на сьогодні є: Німеччина, Словаччина, Польща, Франція, Австрія, 
Нідерланди, Італія, Угорщина, Іспанія, США. Основні країни – партнери з імпорту: Німеччина, Китай, Польща, 
Словаччина, Італія, Франція. Нідерланди. Росія, Австрія, США, Угорщина. 

Топ-10 товарів та послуг, які Чехія експортувала за 2019 рік: транспортні засоби (20,4% від загального 
експорту); машини, включаючи комп’ютери (19,8%); електричні машини, обладнання (18,3%); вироби із заліза 
або сталі (3,5%); пластмаса та вироби з неї (3,4%); меблі, постільна білизна, освітлення (2,7%); оптичні, тех-
нічні, медичні апарати (2,1%);  залізо, сталь (2%); каучук, гумові вироби (2%); мінеральне паливо, включаючи 
нафту (1,8%) [5]. 

Результати зміни основних макроекономічних показників країни наведено у таблиці 1. 
Нами 2004 рік обрано базовим з моменту вступу до ЄС. Як бачимо, ВВП, експорт та імпорт, починаючи з 

2004 року, мають динаміку до збільшення. Динаміка основних макроекономічних показників представлена на 
сайті TRADING ECONOMICS [4], завдяки чому можна зробити висновки щодо ефективного розвитку Чеської 
Республіки. 
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Таблиця 1 
Аналіз зміни основних макроекономічних показників Чехії* 

Рік 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 
ВВП, млрд. дол. США 245,23 195,09 207,82 207,38 207,48 236,03 155,46 119,16 
Абсолютне відхилення ланцюгові 
прирости 

29,32 8,26 -1,58 -20,57 1,18 47,00 19,18 - 

Експорт, 
млрд. дол. США 

192,27 154,85 171,70 158,36 137,03 150,09 101,30 68,76 

Абсолютне відхилення ланцюгові 
прирости 

19,08 3,84 10,72 -4,46 15,40 24,12 16,90 - 

Імпорт, 
млрд. дол. США 

176,56 140,36 158,26 148,05 130,84 144,87 97,51 68,23 

Абсолютне відхилення ланцюгові 
прирости 

19,75 0,16 9,41 -5,88 16,90 22,95 16,01 - 

* Розраховано за [3]. 
 
Отже, європейська інтеграція Чехії посприяла динамічному розвитку її експортно-імпортної діяльності 

та покращенню економічноготасоціальногостановищакраїнивцілому. 
 
1. European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations [Електроннийресурс] – Режимдоступу: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en 
2. Schengen: some basic facts [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_10_564 
3. Світовий атлас даних [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://knoema.ru/atlas/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F 
4. TRADING ECONOMICS [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://tradingeconomics.com/czech-

republic/indicators 
5. Czech Republic’s Top 10 Exports [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.worldstopexports.com/czech-republic-top-10-exports/ 
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ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ КОРПОРАЦІЇ «LEONI»  
 
Транснаціональна корпорація (ТНК) – корпорація, в якій головна компанія належить капіталу однієї 

країни, а філії знаходяться в багатьох країнах світу [1]. Інше джерело визначає ТНК як суб’єкт підприємницької 
діяльності, що здійснює свою діяльність за межами однієї країни. Найголовнішими ознаками транснаціональної 
корпорації вважають такі: компанія реалізує продукції більш як в одній країні; підприємства і філіали компанії 
розташовані у двох і більше країнах;власники компанії є резидентами різних країн [5]. Розглянемо експортно-
імпортну діяльність ТНК на прикладі компанії LEONI. 

LEONI – німецьке холдингове акціонерне товариство. Компанія була заснована в 1917 році і є одним із 
найстаріших підприємств Німеччини.  Штаб-квартира компанії від самого заснування знаходиться в Нюрнберзі 
(Німеччина) [2]. LEONI є світовим постачальником продуктів, рішень та послуг для управління енергією та даними в 
автомобільному секторі та інших галузях. Група компаній, що котируються на ринку, налічує близько 95 000 
співробітників у 32 країнах світу, і в 2019 році вона отримала консолідований обсяг продажів 4,8 млрд євро [3].  

Для компанії таких масштабів важливу роль відграє розвиток своєї експортно-імпортної діяльності. LEONI 
співпрацює з різноманітними постачальниками та покупцями, а її продукція користується попитом серед всесвітньо 
відомих марок автомобілів. Отже, це свідчить про злагоджений експорт готової продукції та імпорт сировини та 
інших комплектуючих. Пропоную розглянути детальніше експортно-імпортну діяльність ТНК. 

Закупівля матеріалів має головне значення для групи LEONI. Для виготовлення продукції їм потрібні в 
основному метали, пластмаси та компоненти. Комплектуючі поступають здебільшого з Франції, Іспанії, 
Великої Британії. Загальна вартість матеріалів у 2019 році склала 2 866 млн. євро (2018 рік: 2 998 млн. євро), що 
склало відношення до продажів 59 % (2018 рік: 59 %). Коливання цін на матеріали на світовому ринку відчутно 
впливає на ТНК. Наприклад, у 2019 році мідь була трохи дешевшою, що зіграло на руку компанії, так як це 
найважливіша сировина з річним обсягом близько 160000 тонн. Проте, у 2019 році таки відбулось збільшення 
витрат на компоненти. Вартість матеріалів підрозділу електромонтажних систем досягла 1760 млн. євро (2018 
рік: 1794 млн. євро), що дорівнювало 58 % продажів підрозділу (2018 рік: 57 %) [4].   
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Готова продукція LEONI відправляється до багатьох країн світу. Ключовіклієнтихолдингу: General 
Motors, BMW, Volkswagen, Audi, Volvo, Cummins, Caterpillar, DAF [2]. 

У 2019 році експорт компанії був нижчим, ніж у 2018 році (5,1 млрд євро). Зниження продажів до 4,8 млрд 
євро у 2019 фінансовому році пояснюється головним чином слабким попитом з боку автомобільної промисловості, 
що негативно позначилося на обсязі бізнесу, що стосується як електромонтажних систем, так і автомобільних 
кабелів. Так само скоротився продаж спеціальних кабелів та кабельних систем для промисловості. Якщо дивитись за 
регіонами, консолідовані продажі зменшились на 6 % до 3 348 млн. євро в країнах ЄМЕА та на 11 % до 670 млн. євро 
в Азії. Натомість в Америці вони зросли на 4 % до 828 мільйонів євро [4]. 

На прикладі LEONI можна побачити експортно-імпортну діяльність транснаціональних корпорацій. 
Незалежно від виду діяльності, витрати на імпорт будь-якої компанії залежні від світових цін на основні 
товари. Так як компанії мають свої філії в різних країнах, то до витрат на імпорт ще додають різні мита, 
податки тощо, які різняться в кожній державі. Що стосується експорту ТНК, то велику роль відіграє попит на 
продукцію, яка виготовляється. Можна побачити, як слабкий попит з боку автомобільної промисловості знизив 
річні продажі LEONI. 

 
1. Транснаціональні корпорації [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:https://pidru4niki.com/1741062062537/ekonomika/transnatsionalni_korporatsiyi 
2. Leoni AG [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Leoni_AG 
3. Leoni, Companyprofile [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.leoni.com/en/company/company-

profile/ 
4. ANNUAL REPORT 2019 [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:https://publications.leoni.com/fileadmin/corporate/publications/reports/2019/annual_report_2019.pdf?1585734410 
5. Транснаціональні корпорації [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://buklib.net/books/33771/ 
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ЕЛЕКТРОННА МИТНИЦЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій та електронізація процесів сучасності супрово-
джують перехід в електронну спільноту всіх аспектів взаємовідносин між людьми, організаціями та державою. 
Електронний уряд, електронна митниця, електронна держава – це слова, які асоціюються з новою філософією 
державного управління. Для побудови ефективного електронного управління в державі важливою умовою є 
впровадження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій на всіх рівнях державного апарату та в 
усіх його структурах. 

Електронне управління у сфері митної справи потребує особливої уваги не лише тому, що це одна з най-
важливіших основ функціонування сучасної національної економіки. Справа в тому, що Україна чітко 
визначила курс своєї інтеграції до світової спільноти, де митна справа розвивається завдяки упровадження й 
використання новітніх розробок та технологій в інформаційній сфері.    

Основними складовими елементами системи «Електронна митниця» є: декларування документів в 
електронному вигляді;  електронний документообіг; система збору єдина та автоматизована для полегшення 
збереження та обробки інформації;  всі види державного контролю повинні здійснюватися автоматизовано; наяв-
ність уніфікованої бази нормативних та довідкових документів, які використовувалися б у митних цілях [2]. 

Згідно з даними Державної фіскальної служби України, основними завданнями електронної митниці є: авто-
матизація процесів митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів, що переміщуються 
через митний кордон України; створення умов для захисту прав інтелектуальної власності у процесі міжнародної 
діяльності; забезпечення інформаційної співпраці митної служби України з правоохоронними органами та іншими 
органами державної влади нашої держави у рамках двосторонніх угод чи спільних наказів щодо обміну 
інформацією; формування банку даних електронної митниці; забезпечення інформаційної безпеки під час 
формування та функціонування даних електронної митниці; проведення єдиної науково-технічної політики 
електронної митниці [1]. 

Таким чином, електронна митниця повинна забезпечувати задоволення потреб юридичних та фізичних 
осіб, які є як резидентами, та нерезидентами України у своєчасному митному oфoрмлeннi документів. Обов'яз-
ковими умовами функціонування митниці є реальний час, доступ кожному авторизованому кoристувaчeвi та 
oрiєнтaцiя на використання визначених міжнародних форматів документів, які мають право на оформлення в 
електронному вигляді [4]. 

Недоліками у процесі здійснення електронного декларування товарів при переміщенні через митний кордон 
можна зазначити такі: відсутність нормативно-правового акту, який би врегулював порядок функціонування єдиної 
бази електронних митних декларацій, а також порядок взаємодії інформаційних систем органів доходів та зборів з 
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інформаційними системами інших органів виконавчої влади. В митному законодавстві не встановлено обмежень 
щодо подання органу доходу і зборів електронної митної декларації, але не встановлено і перелік тих осіб, які мають 
право або повинні і в яких випадках подавати декларацію саме в електронному вигляді.  

Позитивними аспектами впровадження проекту «Електронна митниця» в Україні є: прискорення митних 
процедур і проведення усіх фактичних перевірок товарів у єдиний час в єдиному місці;  досягнення рівня 
інформаційної взаємодії між органами влади та підприємствами; усунення корупційної складової під час 
митного оформлення;  наближення до міжнародних стандартів електронного обміну даними стосовно митного 
оформлення товарів та ін [5].  

Автоматизована система «Електронна митниця» – це контроль за нескінченим потоком інформації від 
суб’єктів ЗЕД, основними цілями якої є усунення паперових документів; боротьба з шахрайством, організо-
ваною злочинністю і тероризмом; покращення якості товарів і безпеки торгівлі; стандартизація функціонування 
митниці; захист прав інтелектуальної власності та національної культурної спадщини [4]. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
 

За всю історію людство зіштовхувалося не з однією пандемією, які забирали мільйони життів людей. Окрім 
демографічного впливу, пандемії також впливали на економічне та політичне життя країн. Однією з таких пандемій 
була Чорна смерть – пандемія чуми, яка прокотилася світом у XIV столітті. Число смертей від пандемії оцінюється 
приблизно в 75 млн. осіб. Вплив пандемії на економіку країни був неоднозначним. З однієї сторони у сільському 
господарстві змінилась структура виробництва, а галузь охорони здоров’я почала стрімко розвиватися, а з іншої – у 
другій половині XIV століття підвищилась інфляція, при цьому робітникам не підвищували заробітну плату. У 
Великобританії наприклад був прийнятий закон, який не дозволяв платити робітникам більше, ніж до пандемії. 
Через велику кількість смертності знаті у Норвегії, країна втратила свою незалежність.  

Іспанський грип – найбільша в історії пандемія грипу. Смертність оцінюється від 50 до 80 млн. осіб. Пандемія 
іспанського грипу припала на роки Першої світової війни. Тому вплив на соціальний та психологічний настрій 
населення не був надто високим, оскільки для людей це було продовженням війни. В той же час пандемія вплинула 
на економіку зростанням прибутків у підприємств в галузі охорони здоров’я та зменшенням прибутків у сфері розваг 
та сфері послуг. Історики зазначають, що збільшилась кількість жінок у галузі медсестринства. Великою проблемою 
світу стала пандемія холери, яка перетікала у 7 хвиль. Смертність оцінюється в близько 39 млн. осіб. Остання хвиля 
пандемії почалася з 1961 року та ще не закінчилась. Спалах вірусу COVID-19 почався в грудні 2019 року в КНР. Вже 
11 березня 2020 року ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу. Ця ситуація вплинула на здоров’я та життя мільйонів 
людей, а також на функціонування економіки кожної країни. Вже з 12 березня 2020 року в Україні було введено 
карантин в навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширення COVID-19. Протягом цього періоду 
пандемія вплинула на економічний розвиток країни, який слід ретельно дослідити.Для вивчення впливу пандемії 
COVID-19 на економіку країни розроблено модель (рис. 1).  

Модель передбачає дослідження зміни валового внутрішнього продукту, вивчення впливу на основні 
види економічної діяльності, які формують структуру ВВП (промисловість, сільське господарство, будівницт-
во, внутрішня торгівля), вивчення впливу пандемії на найбільш чутливі галузі економіки (експорт та імпорт 
товарів та послуг, обсяги прямих і портфельних інвестицій та грошових переказів з-за кордону), формування  
висновків щодо кожної сфери дослідження (рис. 1).   

Відповідно до запропонованої моделі, досліджено аналітичну інформацію та встановлено те, що пан-
демія коронавірусу вплинула на різні сфери економіки. За даними Державної служби статистики реальний ВВП 
України у I кварталі 2020 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 0,8% , а порівняно з I кварталом 
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2019 року на 1,5%. Щодо ІІ кварталу 2020 року, то реальний ВВП зменшився порівняно з попереднім кварталом 
на 9,9% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II кварталом 2019 року – на 11,4% (рис. 2). 

 

  
Рис. 1. Модель впливу пандемії COVID-19 на економіку країни  

та основні види економічної діяльності 

 

 
Рис. 2. Темп приросту ВВП за І-ІІ квартал 2020 року [2] 

 
На промисловість  вплив пандемії був неоднозначним, оскільки при зменшенні виробництва в одних 

сферах, все одно зростало виробництво фармацевтичних та хімічних препаратів, що вирівняло інтегральний 
індекс промислової продукції. 

Виробництво сільськогосподарської продукції мало малі темпи зростання не лише через пандемію, а в 
більшій мірі через сезонність, оскільки в січні-травні реалізовуються лише товари тваринництва, а в червні ще 
й через низьку врожайність озимих культур. Будівництво, подорожі, обсяги грошових переказів суттєво відчули 
вплив пандемії, оскільки інвестиційна ситуація стала несприятливою для будівництва, кордони для подорожей 
були закриті, так само закриття кордонів вплинуло на неможливість громадян виїхати на роботу в інші країни.  

Внутрішня торгівля – це сфера, в якій не чітко видно вплив пандемії, оскільки в березні, коли 
запровадилися жорсткі карантинні заходи, роздрібний товарообіг підприємств все одно зростав (табл.1). 

 
Таблиця 1 

Роздрібний товарооборот підприємств та темпи приросту у січні-липні 2020 року [3] 

Періоди Показники 
01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020 06.2020 07.2020 

Роздрібний товарооб, млн. грн 65 047,0 64 082,1 69 413,3 55 411,0 62 979,9 67 104,9 74 203,0 
Тпр (до відповід. місяця 2019 року, %) 13,6% 19,8% 12,9% -9,0% 0,8% 3,9% 10,8% 
Тпр (до попереднього місяця, %) -23,0% -1,5% 8,3% -20,2% 13,7% 6,5% 10,6% 

 
На експорт та імпорт товарів та послуг, а також обсяги портфельних та прямих інвестицій негативний 

вплив окрім пандемії та запровадження карантинних заходів також мали події у країнах-партнерах.  
 
1. Карантин. Укрінформ. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-

society/3038837-karantin.html, 
2. Державна служба статистики [Електронний ресурс] – Режим доступу:: http://www.ukrstat.gov.ua, 
3. Індекс промислового виробництва. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/industrial/ 
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ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 
Зі зростанням чисельності світового населення та індустріалізацією в країнах, що розвиваються, голод 

людства до енергії досяг безпрецедентного рівня. Більше половини нашої енергії надходить із викопного 
палива, що видобувається глибоко в земній корі. За підрахунками люди висмоктали понад 135 мільярдів тон 
сирої нафти з під землі. 

Мабуть, найбільшим питанням, порушеним вченими, експертами з питань політики та компаніями є те, 
як подолати негайне зростання енергетичних потреб, яке очікується в найближчі десятиліття. 

За оцінками, досі у всьому світі три мільярди людей готують та обігрівають свої будинки за допомо-
гою простих печей або відкритих вогнищ, що спалюють дрова, тваринний гній або вугілля. У міру того, як краї-
ни, що розвиваються, стають більш індустріальними, їм буде потрібен доступ до надійних джерел електро-
енергії. Попит з боку таких регіонів, як Азія, Латинська Америка та частина Африки, буде зростати. 

У глобальному масштабі найбільшим викликом для енергетики буде охолодження. З ростом середнього 
класу в Індії та Китаї буде пов’язаний попит на кондиціонери. Міжурядова комісія ООН з питань зміни клімату 
припускає, що до середини поточного століття попит на охолодження перевершить попит на опалення 
". Дійсно, за оцінками, до 2040 року споживання енергії у світі зросте майже на 50%.[1] 

По правді кажучи, картина може бути не такою похмурою, як могла б бути. Приблизно п'ята частина 
світового енергопостачання вже надходить з відновлюваних джерел, таких як вітер, сонячна енергія, 
гідроенергія та геотермальна енергія. Очікується, що цей сектор буде продовжувати зростати на 2,6% щороку 
до 2040 року. Наприклад, у Великобританії за останні 12 місяців до електромережі було додано понад 12 ГВт 
сонячної енергії, що еквівалентно цілій вугільній електростанції. 

Однак підключення цих нових виробників енергії до існуючих мереж не буде простим. Однією з 
найбільших проблем використання таких відновлюваних джерел енергії, як вітер та сонячна енергія, є вплив, 
який вони можуть мати на систему. У багатьох західних країнах мережі, що передають нашу електроенергію в 
наші будинки та офіси, є десятиліттями, розробленими для стабільного та надійного виробництва електро-
енергії. Енергія вітру та сонця сильно залежать від погоди – і часу доби. В даний час більшість країн вирішує 
цю проблему, зберігаючи в резерві більш надійні джерела виробництва енергії. 

Одним із рішень цього є збільшення мереж, що розподіляють електроенергію, – створення так званих 
„супермереж”. Основна ідея полягає в тому, що якщо енергія розподіляється на ширшій території, існує більше 
шансів, що сонце буде світити або вітер буде дути в одній частині мережі, якщо не в іншій. Ці схеми передбачають 
з'єднання енергетичних мереж кількох країн разом, щоб електроенергія могла розподілятись між країнами. У цьому 
напрямку вже є певні рухи. Великобританія будує нові підводні підключення до енергомереж у Франції, 
Бельгії, Данії, Ірландії і Норвегії, потужність імпортувати або експортувати до 11GW електроенергії. Є також кроки 
до побудови азіатської супермережі, яка з’єднає Японію, Росію, Китай, Монголію та Південну Корею.[2] 

Нижче перераховані тенденції, крім тих вище згаданих, які не лише сприятимуть енергозбереженню, але 
й забезпечуватимуть зростаючі енергетичні потреби у світі: 

1. Інноваційні сховища енергії . 
2. Сила штучного інтелекту в мікро-мережах.[3] 
3. Покращений енергоменеджмент. 
Технології дозволяють витрачати енергію у сталий спосіб, одночасно полегшуючи життя людей. Зі зростаю-

чим акцентом на енергоефективності, майбутнє обіцяє більше інновацій, що стосується допоміжних технологій. 
Вищезазначені інноваційні технологічні дива дають хороший погляд на те, чого очікувати в майбутньому.[4] 

 
1. Проблеми споживання енергії. [Електронний ресурс]- Режим доступу до ресурсу: 

https://www.bbc.com/future/article/20170313-the-biggest-energy-challenges-facing-humanity 
2. Інноваційні вирішення  проблеми споживання енергії.  [Електронний ресурс]- Режим доступу до 

ресурсу:https://www.bbc.com/future/article/20170313-the-biggest-energy-challenges-facing-humanity 
3. Топ інновацій в енергетиці. [Електронний ресурс]- Режим доступу до 

ресурсу:https://interestingengineering.com/7-energy-efficiency-innovations-changing-the-game 
4. Нові інноваційні технології у сфері енергозбереження. https://energycentral.com/c/ee/4-emerging-

innovative-technologies-enabling-energy-efficiency 
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ВЗАЄМОДІЯ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТІВ 
 

У сучасних умовах актуалізації конкуренції серед закладів вищої освіти загострюється питання пошуку 
нових підходів до управління, націлених на забезпечення довгострокового розвитку. Налагодження та 
підтримання двосторонньої взаємодії зі стейкхолдерами може стати вирішальним аспектом у даному напрямі. 

Досліджуючи особливості взаємодії зі зацікавленими сторонами, варто розпочати зі розгляду семантики 
категорії “стейкхолдери”. Під цим терміном розуміють [1] групу осіб, які є дотичними до основної діяльності 
підприємства або закладу вищої освіти (ЗВО), можуть здійснювати безпосередній або опосередкований вплив 
на нього та мають певні інтереси, які можуть бути реалізовані через дії підприємства. Також у наукових 
джерелах зазначено [2], що стейкхолдер як соціально-економічний суб’єкт впливає на управлінські рішення 
підприємства чи університету, оскільки бере участь у процесі створення ланцюга вартості. 

Розглядаючи взаємодію зі стейкхолдерами, слід розглянути цей термін в контексті сфери управлінських 
рішень університету. Співпраця з групами зацікавлених сторін передбачає [3] налагодження зв’язків з кожною 
групою осіб шляхом відкритого діалогу про інтереси стейкхолдерів, формування пропозицій вирішення 
конфліктних ситуацій в сфері зацікавлень кожної групи осіб, створення заходів для комунікації між універ-
ситетом та кожною групою для досягнення ефективної освітньої діяльності. 

На основі дослідження науково-теоретичних доробок [4,5] та існуючих практик взаємодії із стейкхол-
дерами в закордонних університетах [5] можна систематизувати наступні переваги від активної взаємодії 
українських ЗВО з ними: 

1. Забезпечення відкритості та прозорості механізмів залучення студентів до навчального процесу; 
2. Удосконалення якості пропонованих освітніх послуг;  
3. Гнучка адаптація до змін у запитах ринку праці та формування актуальних професійних компетенцій 

у студентів; 
4. Покращення позиції університету в міжнародних рейтингах закладів вищої освіти та підвищення 

впізнаваності бренду; 
5. Підвищення лояльності груп зацікавлених осіб до закладу вищої освіти [6]; 
6. Зростання ваги університету в суспільстві шляхом поширення загальнолюдських цінностей та 

етичних норм; 
7. Доступ до міжнародних програм та практик з наступною можливістю одержання додаткового 

фінансування; 
8. Удосконалення професійних компетенцій викладачів та управлінців ЗВО; 
9. Створення можливостей для професійної підготовки студентів на основі стажувань, програм гаран-

тованого працевлаштування тощо; 
10. Розвиток наукових шкіл та здійснення досліджень згідно запитів бізнесу [7]; 
11. Участь у інноваційних проектах через налагодження співпраці із венчурними компаніями та бізнес-

акселератами.  
Розвиток ефективної взаємодії з стейкхолдерами університету першочергово є націленим на підвищення 

конкурентоспроможності ЗВО, налагодження співпраці з закордонними колегами, студентами, бізнес-
одиницями, державними інституціями та громадськими організаціями.  
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 

Малі та середні підприємства (МСП) є важливим інституційним елементом будь-якої національної 
економіки. Стале економічне зростання, підкріплене знаннями та інноваціями, є основною перевагою 
економіки з високою часткою малих та середніх підприємств. Водночас, розвиток МСП є суттєвим важелем, 
який допомагає країні вирішити економічні та соціальні проблеми, зокрема: безробіття, монополізації та 
нерозвиненості окремих регіонів, що призводить до неінклюзивної економіки, тощо. 

Аналіз сучасного стану підприємництва в Україні свідчить, що нестабільність соціально-економічної та 
політичної ситуації в країні, а також відносно слабке верховенство права, значне податкове навантаження  та 
високий рівень корумпованості чинять сильний вплив на управління бізнесом та обмежують подальші 
перспективи розвитку МСП. Тому вирішення зазначених проблем є стратегічно важливим для майбутнього 
зростання як бізнес середовища, так і національної економіки в цілому.  

Проблеми стану та тенденцій розвитку МСП в Україні представлені в доробку таких вчених: А. Бутенко, З. 
Варналій, Л. Ганущак-Єфіменко, Н. Заярна, О. Кендюхов,  Г. Колісник, А. Кузнецова, О. Манойленко, Н. Галан, О. 
Деренько, М. Стоянова. Зокрема, в дослідженнях узагальнено теоретичні засади МСП, проаналізовано досвід 
розвитку МСП у країнах світу, визначено окремі проблеми розвитку МСП в Україні.[1] 

Питання розвитку та розширення сектору малого й середнього підприємництва задекларовано одним із 
пріоритетів державної економічної політики в Україні. Кабінетом Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504-р 
затверджено Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. [2] 

Частка малих та середніх суб’єктів господарювання в економіці України є суттєвою. Малі та середні 
підприємства становлять 99,98% всіх суб’єктів господарювання за кількістю, 75% – за зайнятістю та 62% – за 
обсягами реалізації товарів, робіт та послуг. 

МСП прийнято поділяти на три сегменти – середні, малі та мікропідприємства. У таблиці 1 наведено 
структуру підприємств за розмірами у абсолютних та відносних показниках. З наведених даних слідує, що 
основу МСП складають саме мікропідприємства та ФОПи. Загальна кількість таких суб’єктів господарювання 
становить в середньому 96%. 

Таблиця 1 
Характеристика суб’єктів господарювання малого та середнього підприємництва в Україні* 

Роки 
Показники Одиниці виміру 

2015 2016 2017 2018 2019 
тис. од 284,2 247,7 278,1 292,8 313,4 Мікропідприємства 

 % до зк 14,4 13,3 15,4 16,7 16,8 
тис. од 43,6 43,8 44,8 46,6 48,9 Малі підприємства 
% до зк 2,2 2,3 2,5 2,7 2,6 
тис. од 1630,6 1558,9 1466,8 1394,5 1488,3 Індивідуальні підприємці (ФОП) 
% до зк 82,6 83,5 81,2 79,7 79,6 
тис. од 15,2 14,8 14,9 16,1 17,7 Середні підприємства 
% до зк 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 
тис. од 1973,6 1865,2 1804,7 1750,0 1868,3 МСП 

 % до зк 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 
тис.од 1974,0 1865,6 1805,1 1750,4 1868,8 Загальна кількість підприємств (зк) 

% до зк 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Джерело: сформовано на основі [3]. 
 
Слід зазначити, що протягом досліджуваного періоду структура зазнала певних змін, пов’язаних, 

зокрема, зі скороченням кількості фізичних осіб підприємців. Передумовою стало запровадження з 1 січня 2017 
року обов’язкової сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ), незалежно від отриманого доходу. Велика 
кількість підприємців була змушена припинити свою діяльність, оскільки вона була неактивною.  

Сектор малого та середнього бізнесу забезпечує значну частку робочих місць для працездатного 
населення. За даними Державної служби статистики України кількість зайнятих в МСП станом на 2019 рік 
склала 6179,6 тис. осіб або 74,7%.  

Якщо розглядати динаміку зайнятості населення  протягом 2015-2019рр. (обравши 2015 рік за базовий), 
то з  рисунку 1 видно, що частка зайнятих працівників на мікропідприємствах зросла на 2,6% (+189,3 тис.ос.), 
такий же відсотковий ріст показала зайнятість на середніх підприємствах (+286,6 тис.ос.), тоді як на малих 
підприємствах показник знизився на 1,5% ( -44,1 тис.ос.). 
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Щодо галузевої структури зайнятості, то більшість працівників мікропідприємств та малих підприємств 
зосереджують свою діяльність у галузях торгівлі, будівництва, сільського господарства та наданні  інших видів 
послуг. У свою чергу наймані працівники середніх підприємств займають левову частку переробної 
промисловості, сільського господарства та постачання електроенергії, газу та тепла. [4] 

 

 
 

Рис 1. Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами* 
*Джерело: сформовано на основі [3]. 

 
На суб’єктів МСП припадає майже дві третини обсягів реалізації товарів та послуг в Україні. За останні 

роки їхня частка несуттєво зростала, і зокрема з 2015 по 2019 роки вона збільшилась з 60% до 62%.  
На рис. 2 наведено обсяги реалізованої продукції малих і середніх підприємств в абсолютних показ-

никах, які демонструють позитивні тенденції. Проте, хотілося б згадати, що однією з  проблем вітчизняного 
бізнесу є недостатній споживчий попит. Одним із джерел попиту могли б стати зовнішні ринки, але частка 
МСП в експорті товарів удвічі менша за частку сектору у ВВП. 

Ще одним суттєвим показником функціонування МСП є створена додана вартість, яка формує основу 
національного багатства, а відтак і базис економіки розвитку держави. Слід зауважити, що підприємства МСП 
продукують  більше половини валової доданої вартості. За весь період спостережень (починаючи з 2015 року) 
їхня частка зростала – з 58% до 64%. Пріоритетними галузями створення доданої вартості серед МСП є: 
сільське господарство – 97%, будівництво – 94%, торгівля – 73%, переробна промисловість – 57%, транспорт – 
49%. 

 

 
Рис. 2. Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) у млрд. грн.  

підприємствами малого і середнього бізнесу*  
*Джерело: сформовано автором на основі джерела[3]. 

 
Розвиток малого і середнього підприємництва є пріоритетним завданням держави. В Україні уряд веде 

активну діяльність для розширення можливостей ведення бізнесу. Нині розроблено низку державних програм, 
головна мета яких зосереджена на фінансовій підтримці бізнесу. Законодавчою базою з питань розвитку 
підприємництва є Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 
Україні», який визначає  правові та економічні засади державної політики у сфері розвитку та підтримки МСП 
[5]. У травні 2017 року Кабінет Міністрів затвердив «Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва 
в Україні на період до 2020 року». Стратегічними напрямками документу є: покращення доступу підприємств 
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до фінансування, спрощення системи оподаткування, розвиток культури підприємництва, сприяння експортній 
діяльності, а також підвищення рівня конкурентоспроможності та інноваційної діяльності. Реалізація даних 
напрямів значно покращить бізнес середовище і сприятиме його розширенню, а, відтак, вирішенню низки 
проблем.   

На наш погляд, стримуючим фактором розвитку МСП виступає низький рівень їх інноваційності. Цей 
недолік, переважно, пов’язаний браком фінансових ресурсів. Тому, доцільно переглянути кредитну політику 
для малих і середніх підприємств.  

Україна має великий потенціал майбутнього розвитку малого та середнього бізнесу. Ми маємо потужну 
законодавчу базу, але, водночас, існують прогалини у її реалізації. Уважаємо, що наступним кроком повинна 
стати співпраця між підприємствами та державними інститутами. Це дозволить побудувати стійку систему 
комунікації, що, в свою чергу, сприятиме швидкому реагуванню на певні проблеми.   

 
1. Мале та середнє підприємництво в Україні. // "Бізнесінформ". – 2019. – №10. – С. 302–303. 
2. Моніторинг реалізації Стратегії розвитку МСП України на 2017-2020 роки, OECD Publishing, Paris, 

www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/Monitoringthe-Implementation-of-Ukraine’s-
SME-Development-Strategy-2017-2020-UKR.pd 

3. Показники діяльності суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm 

4. Звіт про діяльність МСП в Україні 2018/2019 рроки [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: https://sme.gov.ua/analitychni-materialy/#smefin. 

5. Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні " 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text.  
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19 
 
Сьогодні громадяни України мають багато можливостей для виїзду за межі своєї країни.  Однак низький 

рівень життя, масове безробіття, погане медичне обслуговування та високі ціни на товари зробила іноземну 
трудову міграцію масовим явищем. Протягом останніх років виїзд українців за кордон зростає. Громадяни 
європейських країн (поляки, словаки, чехи та угорці) будучи не задоволені своїм становищем, їдуть на 
заробітки до більш заможних країн (Німеччини, Австрії, Франції). Відповідно уряд цих держав, щоб уникнути 
дефіциту робочої сили на ринку праці, застосовує заходи щодо спрощення працевлаштування на міжнародному 
ринку. [1] 

Проте пандемія Covid-19 значно вплинула на міграційні процеси. Як стверджує Національний банк 
України, 10% економічних мігрантів повернулися в Україну, ще 10% сезонних мігрантів залишались вдома і не 
мали змоги виїхати через обмеженя виїзду. Хвиля повернення мігрантів на Батьківщину може спричинити 
негативний вплив пандемії на національну економіку. [2] 

«Спалах COVID-19 і як наслідок закриття бізнесів та економічне уповільнення в ЄС та його сусідах 
призвели до різкого зростання кількості українців, які поверталися до України», – сказав Ан Нгуєн, голова 
українського представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ). [3] 

Із поверненням українських мігрантів, якщо порівнювати з попереднім роком, то надходження приват-
них переказів у березні-квітні 2020 року зменшились на 8%: з 1,892 до 1,748 млрд дол. Згідно даних Все-
української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, у період березень-травень 2020 року близько 
500 тис. мігрантів повернулося на терени рідної країни. [4] 

Весною уряд України закрив кордони для будь-якого виїзду за межі країни, що суперечить правам 
українців, зазначених у Конституції. Міністр закордонних справ Д. Кулеба  стверджує, що це періодична 
локалізація , а їх ціллю є захист українського населення від ймовірного інфікування. Ці дії викликали масове 
обурення з боку трудових мігрантів. Для вирішення цієї проблем були впроваджені приватні чартерні рейси, 
організовані іноземними роботодавцями. [6] 

Заборона виїзду за кордон громадян з метою покращення свого фінансового становища, могла погіршити 
ситуацію до того рівня, що мігранти втратили бажання повертатися на Батьківщину, коли досягнуть повстав-
лених цілей . Це в свою чергу негативно вплинуло на ринок праці, при чому сьогодні в Україні спостерігається 
дефіцит робочої сили.  

Наслідки пандемії для розвитку міграційних процесів вимагає від держави швидкої реакції та чіткого 
аналізу даної ситуації. На мій погляд, перш за все, потрібно пом’якшити негативні наслідки масового 
повернення мігрантів на Батьківщину. Крім цього, слід докласти зусиль для того, щоб повернення було сталим 
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та продуктивним. У держави в пріоритеті повинна бути реалізація заходів щодо заохочення переказів мігрантів 
з-за кордону та їх інвестиційного використання.  

 
1. [Електронний ресурс] –Режим доступу до ресурсу: 
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minusy-trudovoyi-mihracziyi-ukrayincziv. 

2. [Електронний ресурс] –Режим доступу до ресурсу: 
https://iom.org.ua/sites/default/files/iom_ukraine_covid-19_migration_messages_ukr.pdf 

3. [Електронний ресурс] –Режим доступу до ресурсу: https://www.radiosvoboda.org/a/trudovi-migranty-
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6. [Електронний ресурс] –Режим доступу до ресурсу: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-
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shtuchno-namahaietsia-strymaty-trudovu-mihratsiiu/a-53301475 
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ІНВЕСТУВАННЯ У СФЕРУ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 
 

Україна належить до країн, які володіють величезним потенціалом для залучення інвестицій. Оскільки 
вона багата природними ресурсами та має сприятливий клімат, то перспективною галуззю для інвестування 
стає туристичний сектор. Нині туризм входить до повсякденного життя більшої частини населення, до того ж 
він займає головне місце серед провідних галузей світової економіки. Ця галузь має чимало економічних 
переваг для країни: стимулює розвиток інфраструктури (готелі, ресторани та ін.), забезпечує зростання доходів 
та підвищення рівня добробуту населення і т. д. Левова частка від туристичної сфери припадає на збільшення 
дохідної частини бюджету країни за рахунок податків. Окрім того, туризм має широкі можливості для 
залучення різного роду інвестицій. Для більшості країн світу туризм – це одна з найбільш пріоритетних галузей 
економіки, оскільки дохід від туристичної сфери становить майже 50%. 

Україна – одна з держав Європи, яка має потенційні можливості для розвитку туристичної сфери. 
Вигідне географічне розташування, унікальні історико-культурні та природно-кліматичні ресурси мають велике 
значення для формування туристичної привабливості країни. 

Для України залишається справа за головним – потрібна політична воля і грамотна державна політика. 
Чим більше туристів приймає країна, тим вище у неї доходи і нижче власні витрати.Україна має всі передумо-
ви, щоб стати однією з найпопулярніших туристичних дестинацій в світі. Її вигідне геополітичне розташування, 
історична багата спадщина і мальовнича природа привабливі як для зовнішніх, так і для внутрішніх мандрів-
ників. Однак за показником вкладу туризму у ВВП України перебуває поки що на 95-му місці в світі. 
Це критично низько, враховуючи потенціал нашої країни.Кожен турист – потенційний інвестор для України, і 
кожен інвестор – це турист.Щоб  знайти магніт, який притягне більше іноземних інвестицій в економіку-
потрібно зробити Україну туристично привабливою.В останні час інтерес до України помітно збільшився. 
Тільки в минулому році столицю відвідали 1 млн 930 тисяч іноземців і майже 3 млн внутрішніх туристів. [1] 

Хоча в цілому у країни – негативне туристичне сальдо. За даними Держстату, розрив між кількістю 
українських туристів, що виїжджають за кордон, і іноземців, які відвідали Україну, становить близько 10 млн 
осіб на рік: 26 млн українців проти 15 млн іноземців (багато з яких, до того ж, подорожують транзитом). 

Для того щоб не втратити досягнутого і перетворити туризм на стабільний і прибутковий сектор 
економіки потрібно: 

− Створити окремий орган, який відповідатиме за ефективний розвиток туризму і просування «бренду 
Україна» на міжнародній арені. 

− Провести візову лібералізацію – скасування в'їзних віз принесе Україні більше фінансової користі, 
ніж висока плата за отримання такої візи (що досить часто призводить до корупції). 

− Розширити співпрацю з Китаєм та Індією— ці дві країни можуть згенерувати найбільший потік туристів. 
− Спростити візовий режим для інвесторів і пенсіонерів. Це підвищить рівень інвестиційної привабли-

вості країни і збільшить потік інвестицій. За рахунок пенсіонерів, які мають накопичення для по-
дорожей, є шанси збільшити потік туристів. 
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− Зробити ставку на диверсифікацію туризму – гастрономічний, екстремальний, культурний  (замко-
вий), зелений, медичний тощо. Наприклад, розвинути медичний туризм шляхом скасування (спро-
щення) візового режиму на довгостроковий період і заохочення іноземних інвесторів до вкладення 
капіталу в рекреаційні об'єкти. Це призведе до створення нових робочих місць, збільшить потік 
капіталу в українську економіку і відкриє лікувально-туристичну Україну для всього світу. 

− Знизити ставки ПДВ для засобів розміщення і харчування (готелів і ресторанів), яке передбачено 
Угодою про асоціацію з ЄС. 

− Скасувати туристичний збір, як податок, який є дуже дорогим в адмініструванні як для держави, так і 
для бізнесу. Нехай турист витратить гроші на продукти і послуги, тим самим поповнюючи бюджет. 

− Підвищити рівень знання і використання англійської мови в країні. Це поліпшить якість обслугову-
вання і посилить лояльність іноземних туристів. 

− Надати податкові канікули для інвесторів на 3−5 років на оренду комплексів і землі (за прикладом 
Туреччини), державних зокрема. Це не тільки залучить іноземні інвестиції, але й дасть для економіки 
України нові робочі місця і значний приплив капіталу, внутрішнього і зовнішнього.[3] 

Головне, розуміти, що кожен турист – потенційний інвестор в економіку нашої країни. Ми повинні 
створити всі умови, щоб він захотів відвідати нашу країну. 

У квітні 2020року відбувся інвестиційний онлайн-форум «TAVRIAN ONLINE HORIZONS». Цього року 
вже традиційний міжнародний захід провели дистанційно у зв`язку з  карантинними заходами, введеними через 
загрозу поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Представники бізнесу, влади, іноземні, українські 
експерти підключились до роботи форуму, щоб обговорити перспективи розвитку різних сфер економіки в 
режимі діючих обмежень та після завершення карантину. 

Після закінчення карантину ми можемо спостерігати збільшення попиту на морські напрямки та у 
відповідь – сплеск цін на проживання й послуги. Однак, коли кордони знову відкриються, туристичний потік 
може переорієнтуватися на іноземні курорти. Щоб не допустити цієї ситуації, вважають в Агентстві, місцевим 
органам державної виконавчої влади, органам місцевого  самоврядування та ОТГ важливо працювати з 
представниками ринку, вести комунікацію, пояснювати, чому зараз нам важливо зосередитися на якості 
надання туристичних послуг, а не на отриманні короткочасної вигоди.[4] 

З цьго приводу 8 серпня 2020 підписано відповідний   Указ Президента України №329/2020 «Про заходи 
щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму». 

Виконання цієї постанови  дасть відчутний поштовх до розвитку туристичного комплексу країни і 
підвищить привабливість національного турпродукту. 

Україна має всі передумови, щоб стати однією з найпопулярніших туристичних дестинацій в світі. Її 
вигідне геополітичне розташування, історична багата спадщина і мальовнича природа привабливі як для 
зовнішніх, так і для внутрішніх мандрівників.[4] 

 
1. Інвестиції в туристичну сферу україни: сучасний стан, проблеми та перспективи  [Електронний 

ресурс]- Режим доступу:  http://global-national.in.ua/archive/19-2017/81.pdf 
2. Динаміка інвестицій у сферу туризму в україні [Електронний ресурс]- Режим доступу: 

http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_5/30_69_5_1/5.pdf 
3. НВ Бізнес [Електронний ресурс]- Режим доступу: https://nv.ua/ukr/biz/experts/inozemni-investiciji-v-

ekonomiku-ukrajini-turizm-novini-ukrajini-50041212.html 
4. Університет імені Альфреда Нобеля [Електронний ресурс]- Режим доступу: 

https://duan.edu.ua/podii/turyzm-v-ukraini-2020-turyzmu-buty.html. 
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НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ БАЙДЕНА І ТРАМПА 
 
США є вагомою ланкою у світовій економіці. Від рішень тих чи інших керівників неодноразово 

залежить економіка більшості країн світу. Зараз ж США знову на порозі вибору (нові президентські вибори). 
Нелегкий вибір стоїть перед громадянами даної держави: вибрати імпульсивного проте вже перевіреного 
Трампа чи спокійного та обізнаного Байдена. Вибір стане дещо легшим, якщо розглянути та порівняти 
напрямки їхньої внутрішньої та зовнішньої політики, котрі дещо різняться. 

Внутрішня політика 
Пандемія COVID-19 помітно сколихнула світову економіку, а в США ще й підірвала авторитет Трампа. 

Чинний президент не зміг стримати стрімкого поширення пандемії в країні, саме тому США стали лідером по 
захворюваності та смертності у світі [1]. Трамп обіцяв швидке винайдення вакцини, а у квітні невдало 
запропонував вивчити можливість введення дезінфікуючих засобів всередину як один з методів лікування 
захворювання [2]. Проте Трамп таки допомагав населенню виділенням безпрецедентних коштів на підтримку 
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підприємств під час карантину, безоплатними виплатами населенню, податковими канікулами для бізнесу, 
доступними кредитами та фінансуванням заходів із розробки вакцини. Проте чинний президент США виявив 
небажання співпрацювати з іншими країнами у боротьбі з пандемією, направивши заявку про вихід з ВООЗ та 
заморозивши при цьому переказ 400 млн.$ на її рахунок [3]. Це, у свою чергу, дає вагому перевагу його 
опоненту. 

Торкаючись системи охорони здоров’я у США, також варто зазначити і скасування Трампом "Акту про 
доступну медицину"("Обамакер"), відповідно до якого населення купувало недешеві страховки, які містили 
повний перелік медичних послуг, однак він ліквідував можливість покриття витрат на лікування людей із 
серйозними захворюваннями за рахунок страхування. У свою чергу, Байден  пропонує повернення "Обамакер" 
із внесенням певних змін: самостійний вибір страхової компанії, сума витрат на страховку становитиме 8,5 % 
від доходу американця, заборона на підвищення цін на рідкісні лікарські засоби,  сприяння продажу препаратів 
закордонного виробництва через відміну податку на їх рекламу [3].  

До початку пандемії COVID-19 зазначимо наступні досягнення у сфері економіки за час президентства 
Трампа: створення 6,6 млн нових робочих місць, щорічне зростання ВВП перевищувало 2%, податкова лібера-
лізація для підприємств. Однак через карантинні заходи відбулось закриття значної кількості підприємств, що 
зумовило зменшення ВВП на 32,9 %, збільшення безробіття. Відповідно Байден прагне скористатись ситуацією 
і пропонує встановлення заробітної плати в розмірі 15 дол. на годину і створення 10 млн. робочих місць [3].  
Ще одна подія котра зіграє Трампу не на руку –  проблема расової дискримінації. В травні, після шокуючого 

вбивства поліцією темношкірого Джорджа Флойда, США сколихнула хвиля масових протестів під назвою 
«Black Lives Matter», котра потім переросла в свавілля та насильство[4].  У свою чергу, Байден пропонує  
посилити урядовий нагляд за діяльністю поліції, скасувати міграційні обмеження, практику поділу сімей 
нелегальних мігрантів, які перетинають американо-мексиканський кордон, відновити прийом біженців із 
мусульманських країн. 

Зовнішня політика 
У зовнішній політиці Трампа швидше провали, аніж здобутки.Великими мінусами на репутації Трампа 

відбилися вихід США з ядерної угоди з Іраном,торговельні війни з сусідами у Північній Америці, Китаєм та 
Євросоюзом. За підрахунком Міжнародного валютного фонду, вони обійшлись світові в 700 мільярдів доларів [5]. 

Крім того негативними моментами у зовнішній політиці Трампа можна вважати також невдалі 
переговори з КНДР щодо відмови від ядерної зброї, безрезультативність дипломатичних зусиль з примирення 
Ізраїлю і Палестини, невдача щодо провадження мирних переговорів уряду Афганістану з ісламістським рухом 
Талібан через нові бойові зіткнення, вихід з Паризької угоди про захист клімату. Зовнішня політика Байдена 
спрямована на: налагодження відносин із Європою, через відновлення участі США в Паризькій угоді і 
максимальне зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу до 2050 року; посилення разом із країнами-
партнерами колективного тиску на Китай; завершення виведення американських військовиків з Афганістану; 
проведення точкових антитерористичних заходів на Близькому Сході [3]. 

На підставі вищезазначеного, можна зробити наступні висновки: порівнюючи цих двох кандидатів на 
пост президента США, Байден вартий виграшу лише на підставі суттєвих невдач у президентстві Трампа. 
Теперішній президент більш схильний до ведення відокремленої зовнішньої політики, у той час як Байден 
орієнтований на провадження взаємовигідної співпраці з партнерами. Щодо внутрішньої політики, то Байден 
виступає більшим гарантом безпеки для своїх громадян через розроблення ефективної соціальної політики і 
знову ж таки посилить свої позиції на противагу невдач Трампа. 

 
1.  «Коронавірус: статистика по країнах» – офіційний сайт Міністерства фінансів України – 

Електронний ресурс : https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/ 
2. «Як Трамп запропонував лікувати коронавірус відбілювачами (і чому це погана ідея)» – Електронний 

ресурс: https://rubryka.com/article/tramp-vidbilyuvach-koronavirus/ 
3. «Як дебати Трампа з Байденом вплинуть на президентські вибори в США» Георгій Кухалейшвілі – 

Електронний ресурс: https://ua.112.ua/statji/yak-debaty-trampa-z-baidenom-vplynut-na-prezydentski-vybory-v-ssha-
551067.html 

4. «США: протести через вбивство поліцією темношкірого чоловіка переросли в насильство» – 
Електронний ресурс: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-protesty/30643211.html 

5. «Китай і США помирилися. Перемога чи капітуляція Трампа в торговельній війні?» Олексій 
Калмиков – Електронний ресурс: https://www.bbc.com/ukrainian/news-50799123 
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МІСЦЕ І РОЛЬ ПІДПРИЄМСТВ У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 
 
Підприємницька діяльність є основою економіки будь-якої розвиненої ринкової країни. В процесі роз-

витку виробництва підприємство може досягти рівня, на якому воно здатне виробляти більше, ніж того потре-
бує внутрішній ринок. На сучасному етапі розвитку світового господарства, на якому воно характеризується 
процесами інтеграції та глобалізації, міжнародна підприємницька діяльність набуває все більшого і більшого 
розмаху. Тому проблема розвитку та регулювання міжнародної підприємницької діяльності набула зараз 
крайньої актуальності. Міжнародна підприємницька вважається науково-технічним, виробничим, торговель-
ним, сервісним та іншим співробітництвом господарських суб’єктів двох або більше країн, що в сучасних 
умовах пов’язано з міжнародною торгівлею товарами і послугами та міжнародним рухом і використанням 
факторів виробництва.  

Розглянемо суб’єкти та види міжнародної підприємницької діяльності. Суб’єкти є учасники міжнародної 
підприємницької діяльності, які спроможні ефективно працювати задля реалізації власних бізнесових інтересів. 
Законом України «Про зовнішньоекономічної діяльність» суб’єктами такої діяльності визначаються: Фізичні 
особи- громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і 
постійно проживають на території України. До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Украї-
ні належать : експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; надання суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності України послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності; наукова, науково-технічна, вироб-
нича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності; міжнародні фінансові 
операції; кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними 
суб’єктами; підприємницька діяльність на території України, пов’язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, 
торговельних марок з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності. [1]  

Спільне підприємництво як форма міжнародного бізнесу характеризується порівняно високим рівнем 
інтернаціоналізації відносин. Однак в нашій державі воно поки що не одержало широкого розвитку. Так в 
другій половині 90-х років на території України діяло понад 3 тисячі спільних підприємств різної галузево-
функціональної спрямованості. Причому переважна частина з них функціонує у промисловості і створена на 
двосторонній основі. У створенні міжнародних підприємств на території України взяли участь понад 40 країн 
світу. Найбільшу кількість спільних підприємств створили США, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Польща, 
Угорщина, Болгарія, Італія, Канада. Щодо створення спільних підприємств за кордоном, то Україна знову таки 
робить лише перші кроки. В кінці 90-х років із 100 млн. дол. загального обсягу прямих інвестицій з України 
приблизно 25 млн. дол. були задіяні у спільних підприємствах. Зрозуміло, що за таких обставин частка 
українського капіталу в статутному фонді кожного такого підприємства є незначною, а тому й вітчизняні 
учасники міжнародного бізнесу не можуть суттєво впливати на політику підприємства-резидента. 

Регулювання міжнародного підприємництва, здійснюване переважно через належну організацію зовніш-
ньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, має таку множинну мету: 1) стимулювання прогресивних 
структурних змін в економіці, зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів підприємницької діяльності; 2) створен-
ня сприятливих умов для інтеграції економіки України в систему світового поділу праці та її максимально мож-
ливе наближення до ринкових структур розвинутих країн. 3) здійснення захисту економічних інтересів України 
в цілому і в конкретних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності зокрема; 4) надання однакових можливостей 
для ефективного господарювання всім суб’єктам підприємницької діяльності. Регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності в Україні здійснюється з метою: -забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внут-
рішнього ринку України; – стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в тому числі 
зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України . [2] 

Отже, суб’єктами міжнародної підприємницької діяльності є фізичні особи, фірми, спілки підприємців, 
представники держав, міжнародні організації, спільні підприємства та ТНК. Роль підприємств у розвитку 
міжнародного бізнесу є найсуттєвішою та займає першочергове місце.  

 
1. Харів П.С, Хопчан М.І, Економіка підприємства.-Львів-1998р.-212 ст.  
2. С.Ф Покропивний, Економіка підприємства.-КНЕУ,2000р.-ст 51-57. 
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – це відповідальність підприємства за прямий та опосе-
редкований вплив на економічну, екологічну та соціальні системи, метою якого є соціальна підзвітність.  У 
сучасному соціально свідомому середовищі співробітники та клієнти надають перевагу роботі та витраченню 
своїх грошей на підприємства, котрі надають пріоритет КСВ [1].Правильно впроваджена концепція КСВ може 
принести безліч конкурентних переваг, таких як розширений доступ до капіталу та ринків, збільшення обсягу 
продажів та прибутку, економія операційних витрат, підвищення продуктивності та якості, ефективна база 
людських ресурсів, покращення іміджу та репутації бренду [2]. 

Визнаючи, наскільки важливі соціально відповідальні зусилля для своїх клієнтів, працівників та заці-
кавлених сторін, багато компаній зосереджуються на декількох широких категоріях КСВ, включаючи:  

1. Вдосконалення трудової політики 
2. Участь у торгівлі 
3. Волонтерство у громаді 
4. Корпоративна політика на благо навколишнього середовища 
5. Інвестиції [3]. 
Приклади компаній з КСВ: 
1. Lego: Іграшкова компанія вклала мільйони доларів у вирішення проблем кліматичних змін та 

зменшення відходів. Екологічні зусилля Lego включають зменшення упаковки, використання стійких 
матеріалів та інвестування в альтернативну енергію. 

2. TOMS: передає третину чистого прибутку різним благодійним організаціям, що підтримують 
фізичне та психічне здоров’я, а також освітні можливості. З 1 квітня 2020 року бренд спрямовує всі благодійні 
пожертви до Глобального фонду дарування TOMS COVID-19 . 

3. Johnson & Johnson: Бренд зосереджується на зменшенні впливу на навколишнє середовище , 
інвестуючи в різні альтернативні джерела енергії. У всьому світі компанія Johnson & Johnson також працює над 
забезпеченням чистих та безпечних вод громадами. 

4. Starbucks: глобальна мережа кав'ярень впровадила соціально відповідальний процес найму для 
диверсифікації своєї робочої сили. Їхні зусилля зосереджені на наймі більшої кількості ветеранів, молодих 
людей, які хочуть розпочати свою кар'єру, та біженців. 

5. Google: продемонстрував свою прихильність до навколишнього середовища, інвестуючи у віднов-
лювані джерела енергії та стійкі офіси. Відомо, що генеральний директор компанії Сундар Пічай також 
виступає проти соціальних проблем, таких як дискримінація. 

6. Pfizer: Орієнтація фармацевтичної компанії на "корпоративне громадянство" відображається в 
її ініціативах у галузі охорони здоров'я. Деякі з ініціатив компанії включають поширення обізнаності про 
неінфекційні хвороби та надання доступних медичних послуг жінкам та дітям, які цього потребують.  

Цей список є лише невеликою ілюстрацією того, як компанії використовують корпоративну соціальну 
відповідальність для захисту планети та зобов'язуються покращити якість життя спільнот, на які вони 
впливають щодня. Для брендів будь-якого розміру важливо звернути увагу на проблеми, які цікавлять клієнтів , 
і наслідки, які  компанія може зробити на рівні громади та на глобальному рівні. 

Незалежно від розміру вашої компанії, впровадження соціально відповідальної практики може не тільки 
принести користь бізнесу, але це може мати позитивний вплив на світ[1]. 

Малі та середні підприємства (МСП) є найпоширенішим видом бізнесу в ЄС. Вони можуть не 
знати або використовувати термін „КСВ”, але завдяки своїм тісним стосункам із працівниками, місцевою 
громадою та своїми діловими партнерами вони часто мають природний відповідальний підхід до бізнесу. Для 
більшості МСП процес досягнення ними цілей соціальної відповідальності, ймовірно, залишатиметься нефор-
мальним та інтуїтивним [4]. 

Більшість компаній давно практикують певну форму корпоративної соціальної та екологічної відпо-
відальності з основною метою – просто сприяти добробуту громад та суспільства, на яких вони впливають і від 
яких вони залежать. Але зростає тиск на переоформлення КСВ як ділової дисципліни та вимагає, щоб кожна 
ініціатива приносила результати бізнесу. Це вимагає занадто багато КСВ та відволікає від того, що повинно 
бути її основною метою: узгодити соціальну та екологічну діяльність компанії з її бізнес-ціллю та цінностями. 
Якщо таким чином діяльність з КСВ зменшує ризики, підвищує репутацію та сприяє досягненню результатів 
бізнесу, це все на користь. Але для багатьох програм КСВ ці результати повинні мати наслідки, а не їх причину. 
Ця стаття пояснює, чому фірми повинні зосередити свою діяльність з КСВ на цій фундаментальній меті, та 
забезпечує систематичний процес для забезпечення узгодженості та дисципліни у стратегіях КСВ [5]. 
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Отже, актуальність даної теми  КСВ дозволяє великим та малим підприємствам здійснювати позитивні 
зміни. Коли компанії вирішують робити те, що є правильним, не лише для їхньої суті, але й отримувати 
фінансові вигоди, будуючи довіру до споживачів. 

Аналізуючи, можна зробити висновок, що споживачі відчувають, використовуючи товар чи послугу 
соціально відповідальної компанії, вони роблять свою справу. Чим більш соціально відповідальною є компанія, 
тим більше підтримується громада та споживачі. 

Корпоративна соціальна відповідальність допомагає формувати довіру, підвищувати обізнаність та 
заохочувати соціальні зміни. Хоча десятки тисяч компаній виконують свою роль, зусилля великих глобальних 
корпорацій мають далекосяжні результати, які можуть вплинути на важливі світові проблеми – від голоду та 
здоров'я до глобального потепління.  
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ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ В КРАЇНАХ АЗІЇ 
 
Основною метою функціонування економіки будь-якої держави є  розвиток зовнішньої торгівлі, 

зміцнення економічних відносин з іншими країнами, а також, захист інтересів резидентів даної держави. Під 
час зовнішньоекономічної діяльності більшість країн стикаються з проблемою контрабанди, що ставить велику 
загрозу інтересам держави. Держава втрачає монополію на експорт та імпорт певних груп товарів, особливо 
тих, що вилучені із загального списку товарообігу, а виробники зазнають значних збитків, адже, за рахунок 
нелегального імпорту товарів попит на власну продукцію зменшується. Окрім того, така діяльність негативно 
впливає на суспільну безпеку у разі нелегального перевезення наркотичних засобів, зброї і боєприпасів, психо-
тропних речовин, під час перевезення зброї масового ураження, а також виникає загроза для інтересів культури 
під час контрабанди культурних цінностей та надбань країни. 

Необхідність боротьби з контрабандою очевидна, оскільки це явище не лише позбавляє бюджет 
надходжень, але і заважає розвивати власний бізнес.  

Незаконний обіг наркотичних засобів у світі має тенденцію до зростання та є одним з найнебезпечніших 
видів контрабанди, адже загрожує не лише економіці та безпеці одної країни, а й планети загалом.  

Розглянемо методи боротьби з контрабандою на прикладі країн Азії. Всі держави світу умовно можна 
поділити на три групи протидії: «група жорсткої політики», «ліберальна група» та «група жорсткого конт-
ролю». Ми розглянемо першу групу, до якої належать Малайзія, Іран, Пакистан та інші країни Азії, адже тут 
боротьба з даною проблемою є дуже жорстка, навіть із застосуванням смертної кари [1]. 

Наприклад, у Гонконгу можна отримати до 15 років позбавлення волі за участь у незаконному імпорті чи 
експорті наркотичної сировини, а також за участь у консорціумах, що займаються її імпортом чи експортом. У 
Китаї всі заходи, пов’язані з боротьбою з незаконним обігом закріплено у Кримінальному кодексі, а саме у па-
раграфі «Злочини, пов’язані з контрабандою, продажом, транспортуванням та виготовленням наркотиків». 
Наприклад, у 2019 році у місті Далянь засудили громадянина Канади до смертної кари за звинуваченням у 
контрабанді наркотиків [2]. 

Також, важливим аспектом боротьби з контрабандою є митна політика держави. До прикладу, 
розглянемо митні служби Китаю та Японії.  

Митна служба – це державний орган контролю за пропуском через кордон у прикордонних пунктах.  
Китайська економіка демонструє надзвичайно високі темпи зростання протягом останніх 15 років. Це 

можна пояснити багатьма економічними чинниками, серед яких важливе місце належить виваженій митно-
тарифній політиці. Діяльність митної служби КНР характеризується: активністю проведення семінарів для 
митних служб різних держав, забезпеченням підготовки з митних питань служб інших держав, активною учас-
тю в різних міждержавних програмах, підтримання та збагачення національної економіки, розробкою програм 
щодо удосконалення митної діяльності, активною боротьбою з контрабандою та справлянням податків і зборів 
[1]. 
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Митна адміністрація Японії працює на досягнення пріоритетних цілей, а саме: спрощення та гармо-
нізація митних процедур, безпека торгового ланцюга постачання, спрощення міжнародної торгівлі, посилення 
правоохоронної функції митної системи та контролю за додержанням законодавства Японії з питань митної 
справи, робота щодо захисту прав інтелектуальної власності, співпраця з діловими колами [3]. 

Підсумовуючи, можна сказати, що в країнах Азії ведеться боротьба з контрабандою, а особливо з 
контрабандою наркотичних засобів. Особливе місце у боротьбі займає митна політика даних держав, яка 
забезпечує ефективні механізми боротьби з контрабандою та захист національних інтересів і національної 
безпеки держав у зовнішньоекономічній сфері. 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 
 

Соціальні мережі – це певні соціальні структури або сайти, утворені індивідами чи певними організаціями. 
Вони відображають розмаїті зв’язки між учасниками через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з 
випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними та бізнес-зв’язками. Сам термін «соціальна мережа» був 
впроваджений у вжиток у 1954 році Дж. А. Барнесом [1]. В умовах глобалізації саме цифрові технології та 
інформатизація є вагомими чинниками розвитку бізнесу, в тому числі через дію соціальних мереж. . 

Вплив соцмереж на розвиток малого, середнього та великого бізнесу здійснюється через різноманітні 
технічні засоби, зокрема мобільні пристрої та комп’ютери, передусім через те, що в інтернеті на сьогодні 
розміщується дедалі більше реклами різних підприємств та товарів.  

Завдяки використанню інтернет-мереж з’являються інновації у сфері маркетингу, нові ринки збуту, 
відбувається обмін технологіями, також скорочується час пошуку партнерів і просування бренду/товару, 
знижуються витрати на виробництво, а комунікація значно покращується. 

За статистичними даними, вартість глобальної Інтернет-економіки становить понад 10 трлн. дол. Станом 
на 2016 рік Інтернетом користувалася половина населення землі – близько 3 млрд. людей. На початок 2020 року 
більше 4,54 мільярдів людей користуються Інтернетом, що на 7% більше минулорічного показника (+ 298 мільйонів 
нових користувачів порівняно з даними за січень 2019). У січні 2020 року у світі нараховувалось 3,8 млрд. 
користувачів соціальними мережами, аудиторія соцмедіа виросла на 9% порівняно з 2019 роком (це + 321 мільйон 
користувачів за рік). Сьогодні понад 5,19 мільярдів людей користуються мобільними телефонами – приріст на 124 
мільйони (2,4 %) за останній рік. Практично 60% світового населення спілкується он-лайн; також перед-
бачається, що до кінця року половина усіх людей на планеті буде користуватися соцмережами [2]. 

Кожного дня дедалі більше людей звертаються до Інтернету з метою створити власний бізнес, знайти та 
поширити певну інформацію про себе, свої товари і послуги. Промоція власного бренду через соцмережі є на 
сьогодні найбільш трендовим способом і великої транснаціональної компанії,  так і для малого підприємства, 
адже це є інструментом продажу своїх особистих знань, умінь і досвіду. Саме надання товару чи компанії 
«відомого обличчя» в Інтернеті значно покращує позиції перед усіма конкурентами і вважається потужною 
перевагою на сучасному ринку. 

Систематизація можливостей соціальних мереж та використання їх переваг є дуже важливим для бізнесу, 
що пояснюється наступними чинниками:  

по-перше, Інтернет революціонізував пошук виробів та купівлі в онлайн-магазинах. На інтернет-торгів-
лю зараз припадає понад 10,3% витрат на придбання вроздріб, а 60% продажів пов’язані тією чи іншою мірою з 
Інтернетом; 

по-друге, розширилися можливості створення свого онлайн-бізнесу, адже у соцмережах зручно 
запропонувати свій інноваційний товар та запустити успішний стартап. До того ж зробити це набагато легше 
саме в мережі, оскільки тут отримується практично миттєва реакція на товар, відгук віж потенційних клієнтів та 
певні поради щодо покращення свого виробу [3]; 

по-третє, просування продукції, реклама на платформах Інтернету не потребує великих коштів і охоплює 
значно більшу аудиторію, ніж будь-яка інша; 

по-четверте, швидкий пошук персоналу та партнерів. Зараз існує безліч соціальних платформ, що 
об’єднують людей навколо себе, які пов’язані певними вподобаннями, інтересами, спільною справою, тощо. 
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Отже, безумовно можна стверджувати, що соціальні мережі є важливою складовою сучасного міжна-
родного бізнесу. Вони створюють безліч можливостей для започаткування і просування компанії.  

 
1. Соціальна мережа – Вікипедія: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальна_мережа 

(Дата звернення 22.10.2020)  
2. Вся статистика Інтернета на 2020 рік: веб-сайт. URL:https://www.web-canape.ru/business/internet-

2020-globalnaya-statistika-i-trendy/ (Дата звернення 22.10.2020) 3. Грінгард С. Інтернет речей/пер. З англ. 
Герасимчук Л. Харків, 2018. с. 175 
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РОЗВИТОК БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ IT ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 
 

У сучасному світі розвиток інформаційних технологій набирає усе більших обертів. ІТ-сфера тісно та 
динамічно інтегрується у всі галузі світової економіки, безпосередньо впливаючи на загальне зростання 
економічних та соціальних показників підприємств і організацій. Для України ІТ-сфера має особливо важливе 
значення, адже на фоні загальної економічної та політичної кризи, вона здатна згладити ці явища за допомогою 
стрімкого розвитку, а також забезпечення функціонування багатьох суміжних галузей. Український IT-ринок за 
останні чотири роки виріс вдвічі та досяг показників у 184 700 IT-фахівців. IT-ринок став одним з головних 
напрямків з експорту послуг в Україні та приносить близько $5 млрд на рік. Згідно зі звітом CEE за 2019 рік, 
сектор розробки програмного забезпечення у країні виріс на 19% в 2018 році [1]. 
За даними таких організацій, як World Bank, PwC і IT Ukraine, український IT-ринок має такий вигляд: в 

Україні понад 1600 компаній, які займаються IT-послугами; кадровий резерв IT-сфери в Україні – 185 000 
фахівців; сьогодні на ринку працює понад 4 тисячі технологічних компаній; понад 100 компаній зі списку 
Fortune (рейтинг великих світових компаній) є клієнтами українських IT-фірм; інформаційно-комунікаційні 
технології (ІКТ) – третя за величиною галузь, на яку припадає 20% всього українського експорту послуг [2]. 
За розрахунками аналітиків State of European Tech , у 2018 р в Україні працювало 184 700 розробників 

програмного забезпечення, що на 12 тисяч більше, ніж у 2017 р Таких спеціалістів в Україні понад утричі 
більше, ніж у Білорусі – 54 200 осіб, але менше, ніж у Польщі – 279 800 осіб та у Німеччині – майже 851 000 
Отже, Україна входить у топ-10 країн Європи за кількістю розробників ПЗ Усього ж в Україні нараховують 4 
тисячі ІТ-компаній Інвестиції у їх роботу в 2018 р склали 290 млн дол США Найбільше офісів ІТ-підприємств 
розташовано у м Києві, Київській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Більшість 
українських ІТ-підприємств реалізують бізнес-модель розробки програмного забезпечення на замовлення 
іноземних клієнтів, за якої усі інтелектуальні права є власністю замовника (аутсорсинг-розробки). Це пов’язано, 
насамперед, з низькою дієвістю українського законодавства із захисту інтелектуальної власності, а відтак, 
низькою привабливістю українського ринку та використанням переважно імпортного ПЗ в Україні. 

 

 

Рис. 1.Частки країн за обсягом замовлень порівняно із 2019 р. [2] 
 
Нещодавно Національний Банк України і Міністерство Економіки оновили свої прогнози щодо падіння 

економіки України в поточному році і зростання в 2021-м і 2022-му роках. Виходить, що в поточному році на 
IT-ринку у нас буде падіння орієнтовно в 29%, а в 2021-м і 2022-му роках буде відповідно зростання приблизно 
на 26% і 25% [3]. 
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Рис.2. ITринок в Україні та прогноз на 2020-2024рр. [3] 

 
Отже, роль ринку інформаційних технологій зростає з кожним днем, тому обсяг внутрішнього ринку ІТ – 

це важливий економічний показник, що показує, наскільки в країні розвинені інформаційні технології щодо 
інших країн. Україна – один із лідерів за кількістю та якістю розробників у Центральній та Східній Європі та 
займає провідні позиції у світі за чисельністю сертифікованих ІТ-фахівців. IT-сектор є джерелом надходження 
валютних коштів до країни й альтернативою еміграції для освічених працездатних людей і таким чином формує 
середній клас за рівнем доходів в Україні. 

: 
1. Ставка України на розвиток  ІТ-індустрії . [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sg-

sofia.com.ua/stavka-ukraini-na-rozvitok-it-industrii 
2. Розвиток IT-галузі в Україні. . [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://kreston-

gcg.com/ua/development-of-the-it-industry-in-ukraine-a-side-view/ 
3. Прогноз по IT-ринку України [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://ko.com.ua/prognoz_po_it-

rynku_ukrainy_na_dva_goda_i_stoit_li_nam_boyatsya_2025-go_133965 
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РЕЗУЛЬТАТИ ВІЗИТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДО БРИТАНІЇ 
 

«Поки одні б’ють у спину, інші беруть частину наших проблем», – так В. Зеленський прокоментував 
свою поїздку до Британії [1]. 7 жовтня 2020 р. президент України прибув до Великої Британії з метою підпи-
сання договору щодо майбутнього співробітництва між двома державами, оскільки внаслідок Brexit скасовано 
Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією. Затвердження нового договору є своєрідним інструментом для 
встановлення двосторонніх відносин на основі відповідних принципів щодо  взаємовигідного партнерства 
стратегічного і практичного характеру. 

Під час візиту було обговорено низку важливих для країн тем, серед яких міжнародна торгівля. Питання 
експорту України до Великої Британії  залишається незмінним, незважаючи на її вихід зі складу ЄС. Відповідно до 
укладеної угоди встановлено вигідні умови торгівлі, порівняно з тими, що були до 2020 року.  Відомо, що Україна 
займає провідне місце серед країн-виробників сільськогосподарської продукції у світі. Тому Великобританія 
отримала можливість імпортувати сільськогосподарські товари, які відзначаються високими критеріями якості, за 
прийнятними цінами. Україна отримала кредитні гарантії на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Актуальним було 
питання військової співпраці, що передбачає визначення умов підтримки України щодо зміцнення її військово-
морського флоту [2]. Результатом обговорення даного питання стало підписання Меморандуму щодо продовження 
спільної роботи із забезпечення розвитку військово-морського потенціалу України (можливість отримати ракетні 
катери британського виробництва з метою зміцнення позицій у Чорному морі). 

Позитивним моментом проведення переговорів є статті договору, що стосуються міграції та подорожей. 
По-перше, Британія гарантувала рівні трудові права та відсутність дискримінації у заробітній платі для 
українців, які легально працюють у Британії. По-друге, для пересічних українців, які бажають відвідати Бри-
танію як туристи важливою є стаття 18 договору, в якій зазначено про започаткування співробітництва на 
шляху до безвізу. Звісно говорили про поточні проблеми в світі, зокрема про пандемію. В. Зеленського вразила 
дисциплінованість британців, більшість яких у масках навіть на вулицях. Президент зазначив, що британці 
відповідально ставляться до карантинних обмежень, свого життя та наказів держави. Тому було домовлено про 
спільні дії  в боротьбі з коронавірусом . 

Отже,сучасний етап соціально-економічного розвитку держави вимагає орієнтувати економічну політику 
на невпинне скорочення існуючого розриву між Україною та найбільш розвиненими країнами світу.  Візит 
Володимира Зеленського до Британії має важливе практичне значення; в результаті переговорів було підписано 
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низку стратегічно-важливих документів, таких як Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і 
партнерство,  Меморандум про наміри щодо співробітництва з розвитку та підвищення спроможностей ВМС 
ЗСУ та меморандум про взаєморозуміння між Державним секретарем Її Британської Величності та Кабінетом 
Міністрів України(угода передбачає кредитні гарантії). 

Для України  співпраця з Британією – це спосіб модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і 
новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, можливість виходу 
на єдиний внутрішній ринок. 

 
1. Новини Режим доступу:https://fakty.com.ua/ua/opinion/poky-odni-b-yut-u-spynu-inshi-berut-chastynu-

nashyh-problem-zelenskyj-pro-poyizdku-do-brytaniyi/ 
2. Україна і Великобританія підписали історичну угоду. Все про візит Зеленського Режим доступу 
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/ukraina-i-velikobritaniya-pidpisali-istorichnu-ugodu.htm 
3. Візит Зеленського до Британії: на Банковій підбили підсумки Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3114728-vizit-zelenskogo-do-britanii-na-bankovij-pidbili-pidsumki.html 
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ОСОБЛИВОСТІ НЕЗАЛЕЖНИЦЬКОГО РУХУ ШОТЛАНДІЇ 
 
На даний момент сепаратизм є  однією з найбільших проблем сучасних держав. Ця проблема найбільш 

характерна для багатонаціональних країн. Однією з таких є Велика Британія, в якій здавна відомий ірландський 
та шотландський сепаратизм. Вона  є однією з найбільш економічно високорозвинених країн світу та займає 
провідні позиції у багатьох галузях. Сполучене Королівство входить до Великої сімки(G7) і зберігає значний 
економічний, культурний, військовий, науковий та політичний вплив ще з часів Британської імперії [1]. Тому 
значні зміни, такі як отримання незалежності Шотландією, будуть мати значний вплив на політичний та 
економічний стан не тільки Великої Британії,  але й всього світу.  

Наприкінці XIX та початку XX століть виник рух за самостійність Шотландії. Політичні кампанії за 
шотландське самоврядування розпочалися в XIX столітті, спочатку у формі вимоги внутрішнього самовря-
дування в межах Сполученого Королівства. Але вони не отримали підтримку зі сторони вищих політичних кіл 
Шотландії та були проігноровані владою Великої Британії. В результаті цього шотландцям довелось забути про 
незалежність і самоврядування до початку Першої світової війни. Але і вона не принесла очікуваного самовря-
дування через зосередженість парламенту Сполученого Королівства на веденні бойових дій. У 1921 року 
створено Шотландську національну лігу, яка була орієнтована лише на розширення самоврядування Шотландії. 
В 1934 році створено  Шотландську національну партію, яка на даний момент відіграє провідну роль в незалеж-
ницькому русі Шотландії.  

Новим поштовхом стало відкриття родовищ нафти в Північному морі  біля східного узбережжя Шотландії. 
Це, у свою чергу,  активізувало дебати про повний суверенітет.  Шотландська національна партія  запропонувала 
програму “Це шотландська нафта”. Дану програму ввжали одним із можливих інструментів щодо вирішення 
питання незалежності Шотландії [2]. І так розпочався етап відновлення шотландського парламенту, який знову 
зупинив правлячий уряд Великої Британії. Тому цей процес    було відкладено на довгі 20 років 

Зміна правлячої партії в Британії посприяла незалежницькому руху і був проведений референдум. На 
референдумі, що відбувся у вересні 1997 року, 74,3 % виборців прийняли рішення щодо створення Шотланд-
ського парламенту. У 1998 році Парламент Великої Британії ухвалив Акт про Шотландію, що передбачив 
створення парламенту та адміністрації. Один з членів парламенту, який є лідером партії, що перемогла, стає 
главою  адміністрації Шотландії – першим міністром. Усі інші міністри призначаються та звільняються 
Першим міністром, і вони разом складають уряд Шотландії, виконавчу владу[2]. 

З приходом до влади національної партії рух за повну незалежність Шотландії значно посилився. І в 2014 
році був проведений 1 референдум за незалежність, за результатами якого прихильники повного сувернітету 
отримали поразку, поступившись 10% голосів. Задум 2 референдуму з’явився після голосування Велико-
британії за вихід з ЄС, в той час як Шотландія проголосувала за збереження. Під час голосування за Brexit 23 
червня 2016 року 62% виборців Шотландії проголосували за збереження. Перший міністр Шотландії Нікола 
Стерджен сказала, що розглядає всі варіанти, щоб "забезпечити наше місце в ЄС", і що другий референдум є 
"дуже ймовірним", особливо після виходу Сполученого Королівства з складу ЄС в 2020р. 

Серед позитивних моментів незалежності зазначають: 
• Самовизначення – незалежність у прийнятті важливих рішень щодо своєї держави. 
• Самостійна зовнішня політика – налагодження співпраці з міжнародними організаціями, різними 
країнами чи навпаки її припинення 



50 
 

• Без'ядерний статус. 
• Здійснення контролю за видобутком нафти  біля кордонів Шотландії та можливість отримання 
додаткових надходжень до бюджету країни.  

• Форма правління – вибір прийнятної форми правління (республіканська, монархічна тощо). 
Серед причин збереження Союзу ідентифікують наступні: 
• Шотландія була б економічно сильнішою як частина Великобританії в умовах глобалізованої 
економіки з міжнародним впливом та стабільністю. 

• Рівень державних витрат Шотландії буде важко підтримувати після здобуття незалежності без 
підвищення податків у  Шотландії.  

• Як частина Великобританії, Шотландія має більший вплив на міжнародні справи та дипломатію як у 
політичному, так і у військовому відношенні, як частина НАТО, Великої сімки та як постійний член 
Ради Безпеки ООН. ЄС за незалежність в межах Європи, але за межами ЄС Шотландія буде більш 
маргіналізованою. 

• Якою буде валюта незалежної Шотландії – фунт, євро чи зовсім нова шотландська валюта? 
Невизначеність чи існує незалежна шотландська валюта, чи Шотландія приєднається до Єврозони  
може призвести до втечі капіталу та погіршення загального стану економіки [5]. 

На підставі вищезазначеного, можна зробити наступні висновки: незалежність Шотландії, так як і 
продовження її існування як члена Сполученого Королівства має свої позитивні і негативні сторони. Рішення 
щодо цього питання повинен приймати народ Шотландії, який сам вирішить свою долю. Але будь-яке рішення 
буде мати значний вплив на економіку, політику регіону і світу в цілому. 

 
1. “Великобританія та світова держава з 1945 р.: Побудова ролі націй у міжнародній політиці”– 

Електронний ресурс : 
https://books.google.com/?id=lwpOnwEACAAJ&dq=Britain+and+World+Power+Since+1945:+Constructing+a+Natio
n%27s+Role+in+International+Politics 

2. Зростання націоналізму  – Електронний ресурс: 
http://www.bbc.co.uk/news/special/politics97/devolution/scotland/briefing/c20scot.shtml 

3. Парламент Шотландії – Електронний ресурс: 
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/electoral_commission_pdf_file/0015/13272/TheScottishP
arliament_18312-6142__S__.pdf 

4. «Результати референдуму в Шотландії » – Електронний ресурс: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-
29270441 

5. "Weak Scottish currency will cause capital flight after independence says HSBC boss" – 
Електроннийресурс: http://www.scotlandnews.net/index.php/sid/225040621 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ 
 

На сьогодні галузь міжнародного туризму є однією із найбільш постраждалих від пандемії COVID-19, 
яка негативно вплинула як на попит, так і на пропозицію туристичних послуг.  

Через закриття кордонів багатьох країн та скасування авіарейсів українці були дуже обмежені у виборі 
літнього відпочинку.Що стосуєтьсяв’їзного туризму, то зменшення потоків туристів не було таким відчутним, 
адже  різке падіння мало місце ще 2014 році. 

Відновлення туризму повністю залежить від зняття карантинних обмежень як в Україні, так і за 
кордоном. При цьому, відкриття готелів та відновлення роботи транспорту дасть можливість лише частково 
відновити роботу галузі, адже через карантин багато турфірм закрилося, а потенційні споживачі турпослуг 
втратили доходи та витратили свої заощадження на повсякденні потреби. За оцінками експертів,  туристична 
галузь уже втратила майже третину (від 300 до 450 млрд. дол. США) доходів у порівнянні з показниками 2019 
р. (близько 1,5 трлн. дол. США).  Очікуване зменшення обороту міжнародних туристичних послуг України 
внаслідок  пандемії COVID-19 становитиме близько 1,5 млрд. дол. США [1; 3]. 

Початок відновлення туристичної галузі прогнозується не раніше наступного року лише за умови, що 
локдаун не буде запроваджено знову та Україна впорається з кризою. 

Як спробу зменшити негативні наслідки пандемії можна вважати реєстрацію законопроєкту №3377 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, 
туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням хвороби 
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COVID-19», що передбачає додаткові пільги, які держава може запропонувати сьогодні туристичній галузі: 
скасування туристичного збору до кінця 2020 р., звільнення операцій з надання туристичних послуг від сплати 
податку на додану вартість, на прибуток та єдиного соціального внеску, земельного податку, на нежитлову 
нерухомість, введення додаткових пільг на оплату оренди землі державної та комунальної власності [3]. 

Карантинні заходи у зв’язку із панлемією COVID-19 призвеои до значних втрат коштів, які надходили до 
бюджету з туристичної галузі. Однак, запроваджені пільги спрямовані передусім на збереження підприємств 
туристичної галузі та захисту від банкрутства та  зможуть лише частково зменшити збитки, які несе країна.  

 
1. Вплив пандемії на туризм [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://hromadske.ua/posts/koronavirus-prizviv-do-krizi-u-turistichnij-galuzi-ukrayini-derzhagentstvo-z-turizmu.  
2. Наслідки пандемії [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dyvys.info/2020/05/14/turyzm-

pislya-karantynu-yak-pandemiya-vplynula-na-galuz-i-zminyla-yiyi/.  
3. Туризм в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-

tourism/3090351-karantin-ak-svit-ratue-turisticnu-galuz.html. 
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УКРАЇНСЬКИМИ КОМПАНІЯМИ 

 
Питання практичної імплементації корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) українськими 

компаніями є мало дослідженим. З огляду на зазначене, доцільним є аналіз зазначених практик З цією метою 
було відібрано 3 найбільших підприємств за обсягом чистого прибутку станом на 2018 рік (табл.1.1).Мотивом 
створення такої вибірки є гіпотеза про те, що найбільші компанії мають найвищий рівень розвитку КСВ. 

Оцінювання рівня КСВ на прикладі даних компаній проводимо за методикою [1], яка передбачає такі 
складові КСВ: економічна, соціальна, екологічна, філантропічна, етична, технологічна (табл. 1.2.). 

 
Таблиця 1.1 

Основні фінансові дані обраних компаній (у млн.грн) 

Назва підприємства Заг. вартість 
активів 

Чистий 
прибуток EBITDA 

ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 549.9 11.0 15.7 
ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія  "Енергоатом"   211.7 3.2 9.4 
ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго"  27.5 2.2 10.1 

 
Таблиця 1.2 

Характеристика аспектів КСВ в обраних компаній 
Досліджувані компанії КСВ Основні аспекти 

складових Показники 
Нафтогаз Енергоатом Укренерго 

1.1. Робочих місця Коефіцієнт приросту 
робочих місць, % 

0.6% (зменш.) 0.6% (збільш.) -8% у 2019 
році,(збільш.) 

1.2. Умови роботи 
працівників 

Коефіцієнт плинності 
кадрів 

4.9% не вказано 4.5% 

1.3. Чесні ділові 
стосунки на ринку 

Оперативність 
розрахунків з 
постачальниками 

Обсяг 
прострочених 
зобов’язань 
збільшується 

Прострочена заборгованість 
понад 90 днів зростає на 13%. 

Прострочена 
заборгов. зросла з 
945 (2018) до 
1497228 (2019) Ек

он
ом
іч
на

 

1.4. Боротьба з 
хабарництвом 

Рівень корумпованості Проводиться певна 
політика запобіган. 
корупції 

Ведеться активна проти 
корупційна політика 

Ведеться активна 
проти корупційна 
політика 

2.1. Визначення та 
задоволення 
соціальних вимог 
стекхолдерів 

Соціальні програми і їх 
значущість 

Інформація про 
такі програми 
відсутня 

Робота із зверненням грома-
дян, політика працевл. осіб з 
обмеж. можлив., конкурси 
для дітей/науковців/фахівців. 

Інформація про такі 
програми відсутня 

2.2. Дотримання 
закону 

Вчасність сплати 
податків 

Помірно Помірно Помірно 

С
оц
іа
ль
на

 

2.3. Звітність, 
прозорість   

Рівень прозорості 
інформації про 
діяльність 

Розміщена вся 
необхідна інф. про 
види діяльності 

Розміщена вся необхідна 
інформація про види 
діяльності. 

Розміщена вся 
необхідна інф. про 
види діяльності. 
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Продовження табл. 2 
Досліджувані компанії КСВ Основні аспекти 

складових Показники 
Нафтогаз Енергоатом Укренерго 

3.1. Охорона 
зовнішнього 
середовища 

Дотримання 
прориродоохоронних 
законів і норм 

Річна інформація 
свідчить про  
зменш викидів в 
повітря, споживання 
води, але збільш. 
обсяги відходів. 

Йде активна робота щодо 
дотримання норм і 
покращення результатів, 
проте не подано чисел 
щодо результатів такої 
діяльності. 

Не надано числових 
підтверджень. 

3.2. Утилізація відходів Коефіцієнт переробки 
відходів 

у 2019 році – 9%, у 
2018 – 33% 

Встановлюються заходи 
з обробки ядерних 
відходів, інф. з 
переробки загальних 
відходів немає. 

- 

Ек
ол
ог
іч
на

 

3.3. Підтримка програм 
пошуку альт. видів 
пального 

Витрати на охорону 
навкол. середовища 

178887 млн.грн (2019) 
26% приріст 

272.3 млн грн у2018 році, 
20% приріст 

- 

Ет
ич
на

 4.1. Етика бізнесу Етичних норм бізнесу На рівні Високий Високий 

5.1. НДДКР Витрати на НДДКР 2 млн грн - - 

Те
хн
ол
ог
іч
на

 

6.1. Якість 
продукції/робіт/послуг 

Відповідн. міжн. 
стандартам якості 

Рівень відповідний Високий Високий 

 
Отримані результати дають змогу сформулювати наступні висновки: 
1. Аналізовані компанії адаптують ідеї КСВ практично за усіма проекціями, однак впроваджені 

ініціативи є фрагметнарними; 
2. Взаємодія із стейкхолдерами не є системною та не враховує їхні запити; 
3. Хоча компанії і фокусуються на соціальному аспекті, однак є брак інформації про умови праці, 

благодійність та громадські ініціативи; 
4. Малі обсяги переробки відходів і відсутність пошуку  альтернативних видів пального свідчать про те, 

що компанії не достатньо приділяють уваги екологічній складовій КСВ.  
 
1. BocharovaA,N.;Shchepilina,A..(2017) Показники рівня розвитку корпоративної соціальної відпо-

відальності на автотранспортних підприємствах. Економіка транспортного комплексу, n. 30, p. 85,Режим 
доступу: http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/136775/133808 

2. Офіційний веб-сайт компанії «Нафтогаз». Режим доступу: https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/ 
3. Офіційний веб-сайт компанії «Енергоатом». Режим доступу: https://www.energoatom.com.ua/ua/ 
4. Офіційний веб-сайт компанії «Укренерго». Режим доступу: https://ua.energy/ 
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ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ЕМІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ З УКРАЇНИ 
 

Впродовж останніх десятиліть усі сфери суспільного життя перебувають під впливом глобалізаційних та 
інтеграційних процесів, які не лише сприяють розвитку світового ринку, але й забезпечують культурний обмін, 
поширення демократичних цінностей у світі, міжнародну мобільність робочої сили.  

Міграція населення спостерігається ще з перших тисячоліть існування людства, коли люди були виму-
шені змінювати своє місце проживання задля збереження свого життя та роду. Згодом масове міжнародне пере-
міщення населення мало переважно військовий і релігійний характер, однак сьогодні, в умовах глобалізації, 
міграція набула вже абсолютно нових форм. 

О. Боков та А. Любарська зазначають, що основною причиною для трудової еміграції з України є бажання 
емігранта покращити рівень та якість життя для себе та своєї родини [1, С. 82]. Це спричинено низьким рівнем 
заробітної плати в країні, порівняно з країнами-сусідами, передусім членами ЄС. Міграція призводить до 
зменшення частки населення найбільш продуктивного віку, з високим рівнем освіти, спричиняє зменшення 
народжуваності та прискоренню старіння нації. Кількість осіб пенсійного віку починає перевищувати кількість 
працездатного населення, що ставить під загрозу функціонування пенсійної системи у майбутньому. 
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Те, що трудова еміграція є однією з причин глибокої і всеохоплюючої системної кризи в Україні, 
визнається і владними елітами, і суспільством у цілому. Очевидною також є загроза національній безпеці нашої 
держави, адже зменшує її людський потенціал та впливає на всі без винятку суспільні процеси.  
 На думку О. Фонарюка, основною причиною міграції населення з України на сьогоднішній день є політична та 
економічна нестабільність в країні [2, С. 308].  

На думку А. Дембіцької, вагомим чинником, який пожвавлює міграцію української молоді до більш 
розвинених країн, є бажання отримати високоякісну освіту у закордонних навчальних закладах, що дає змогу 
підвищити конкурентоспроможність на ринку праці [3, С. 75]. Також до складу основних культурних чинників, 
які впливають на обсяги міграційних потоків до тих чи інших країн, можна віднести етнічну приналежність та 
віросповідання, однак для України вони були характерними у перші роки незалежності, а зараз все-таки 
превалюють причини соціально-економічного характеру.  

Таким чином, міграційні рухи є так званим «індикатором» реакції населення на зміни в економічному, 
політичному, соціальному митті будь-якого суспільства. Таким чином, в умовах глобалізації першочерговим 
завданням міграційної політики держави повинно стати: розробка державних механізмів для зменшення 
масштабної трудової міграції населення за межі країни; створення інформаційної системи державного 
контролю за міграційними процесами; покращення умов праці в державі.  
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РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ  ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ 
 
"Україна вже є одним з найбільших виробників сільськогосподарських товарів, але вона повинна стати 

аграрною наддержавою" Джеффрі Пайетт – Екс-посол США в Україні. 
 

Український аграрний сектор із потенціалом виробництва, що значно пере-вищує  потреби  внутріш-
нього ринку, є ланкою, що, з одного боку, може стати локомотивом розвитку національної економіки та її 
ефективної інтеграції в світовий економічний простір, а з іншого – зростання доходів задіяного в аграрній еко-
номіці сільського населення, що становить понад третину всього населення країни, може дати мультиплікатив-
ний ефект у розвитку інших галузей національної економіки. 

Українську органічну продукцію купують переважно країни ЄС, куди у 2018 році було експортовано 
266,7 тис. тонн продукції. Так, найбільшими країнами-споживачами вітчизняної органічної продукції є Нідер-
ланди, Німеччина, США, Швейцарія, Італія, Великобританія, Австрія, Польща, Чехія, Франція, Угорщина, 
Румунія, Бельгія, Болгарія, Литва, Канада та Данія. Українські виробники також експортують в Австралію та 
деякі азіатські країни. Основними експортним продуктами є зернові, олійні, ягоди, гриби, горіхи фрукти. Також 
експортуються макуха соняшника, борошно, олія соняшникова, шрот соняшниковий, яблучний концентрат та 
березовий сік. 

Сьогодні в структурі аграрного виробництва близько 60% валової продукції виробляють особисті 
селянські господарства та фермерські господарства. Якщо говорити про трудомістких культурах, то картоплі 
98%, овочів-фруктів близько 90%, молока 75% – домінуюча частка виробництва припадає на дрібні госпо-
дарства.  

Якщо характеризувати селянські господарства, які займаються виробництвом для ринку, їх налічується в 
межах 580-600 тисяч по країні. Цього року ці господарства, починаючи з весни, коли почали викидати ранню 
овочеву продукцію в результаті пандемієї, отримали перший удар. Наступним ударом були погодні умови. З 
півдня до центру – посуха, а на півночі і заході – дощі, повені, град, морози. Вони завдали другий серйозний 
удар по економіці цих невеликих фермерських господарств. Третій фактор – відсутність державної підтримки. 
Таким чином, приблизно 70 тисяч таких господарств, тобто 11,5% на наступний рік будуть працювати або 
тільки для себе, або, взагалі, не будуть з точки зору того, що будуть шукати інші напрямки своєї діяльності в 
Україні або за її межами. 

3 основні виклику, що стоять перед аграрною галуззю: негативна цінова кон'юнктура на ринку, складний 
доступ до фінансових ресурсів і логістичні проблеми. 
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Що ж стосується українського аграрного експорту, то, як стверджує президент асоціації "Український 
клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса, його прогнозоване падіння на 10-20% призведе до зниження валютних 
надходжень в бюджет на $ 4 млрд., А це серйозна сума в умовах кризи. 

У нинішньому році посуха поставила хрест на надіях аграріїв країни побити рекорди минулих років зі 
збору зерна. Погодний фактор вдарила по всіх без винятку культурам – починаючи з пшениці і закінчуючи 
кукурудзою і соняшником. 

Проблема дефолту на зерновому ринку може обернутися тим, що Україна в довгостроковій перспективі 
скоротить виручку від експорту зерна і буде вважатися неблагонадійним постачальником. 

Засуха загострила і проблему невиконання зобов'язань щодо поставок зерна. Учасники українського 
зернового ринку в поточному маркетинговому сезоні зіткнулися зі значним зростанням випадків невиконання 
контрактів на продаж зернових і олійних культур. 

Ситуація стає загрозливою і може привести до зриву міжнародних контрактів, а отже, негативно вплине 
на репутацію України як надійного постачальника зерна і стане загрозою для курсової і фінансової стабільності 
в Україні. 

У країні з'явилися компанії, які хотіли заробити на тому, що ціна на зерно впаде, а тепер кажуть, що не в 
змозі виконати форвардний контракт, хоча їх урожай не загинув. 

У минулому році Україна встановила кілька рекордів з вирощування зернових і олійних. З 1 липня 2019 
року по 30 червня 2020 роки аграрії зібрали 98 млн т зернових і олійних, з яких експортували 62 млн т. 

Україна – в п'ятірці найбільших в світі країн-експортерів зернових, а в грошовому вимірі в 2019 країна 
посіла друге місце з експорту зернових після США з показником $ 9,6 млрд, обігнавши Аргентину ($ 9,3 млрд) і 
Росію ($ 7, 9 млрд). Аграрний експорт забезпечує близько 40% валютних надходжень країни. 

В цьому році природа внесла свої корективи в плани на врожай. Через аномальну засуху аграрії 
обмолотили значно менше зерна, ніж очікувалося Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського госпо-
дарства нещодавно знизило прогноз урожаю зернових з 70 млн тонн до 68 млн тонн. 

У червні звучали більш оптимістичні оцінки. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН 
(ФАО) опублікувала звіт, згідно з яким урожай зернових складе 72 млн т. А на початку серпня Українська 
зернова асоціація (УЗА) повідомила, що сукупно зернових і олійних культур зберуть 100 млн т, що на 1,6 млн т 
більше, ніж в 2019-му. 

За даними Мінекономіки, через несприятливі погодні умови озимі зернові загинули майже на 386 тис. Га, 
це 2,6% всіх посівних площ. По-друге, скоротилася посівна площа. У минулому році зерновими і зернобобо-
вими засіяли 15,3 млн га, в 2020-м – на 129 тис. Га менше. По-третє, впала врожайність пшениці, гороху, 
ріпаку. 

Крім того, темпи збирання врожаю в поточному сезоні відстають від торішніх. За даними «УкрАгроКонсалт», 
на початок серпня аграрії намолотили зернових на 9% менше, ніж роком раніше. А до 13 серпня зібрали 
тільки 25,5 млн т пшениці (на 10% менше, ніж в 2019-м) і 8,6 млн т ячменю (менше на 4,2%). 

Скоротиться урожай і олійних культур. Це погана новина, оскільки Україна – один з найбільших 
експортерів рослинних масел в світі, які приносять аграріям десятки мільйонів доларів виручки. УЗА очікує, що 
урожай соняшнику скоротиться на 12%, а ріпаку (сировина для біопалива) – на 5%. 

Самі ж гравці аграрного ринку стверджують, що експорт у фізичному вимірі буде трохи нижче 
торішнього, але з урахуванням того, що в нинішньому році ціни на зернові на світовому ринку зміцнилися, 
валова виручка від експорту буде не менша за минулорічну. 

Висновки. Загрози для продовольчої безпеки в нинішньому році немає, оскільки на Україні внутрішнє 
споживання продовольчої пшениці не перевищує 4 млн т. Однак сукупність пандемії та засухи підвела 
аграрний сектор до дефолту і підвищила експортні ризики. 

 
1. Украина [online]. Доступно: https://ukraina.ru/exclusive/20200929/1029062532.html 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 
У зв’язку з карантином, викликаним пандемією COVID-19, країни були вимушені закрити кордони та 

авіасполучення, що серйозно вплинуло на економіку кожної з держав, зокрема найбільших уражень зазнала 
туристична галузь. Це також призвело до занепаду готельно-ресторанного бізнесу, адже він безперечно є тісно 
пов'язаний із туризмом. Станом на сьогодні сфера туризму в Україні зазнала втрат обсягом більш, ніж 1,5 млрд. 
доларів [1]. 

Деякі джерела стверджують, що частина в загальній економіці України, на яку припадає туристична 
галузь становить близько 3–4% ВВП, інші ж експерти запевняють, що цей показник сягає 9%. Незважаючи на 
досить низьку величину даного показника відносно інших країн, в українській економіці він все ж відіграє 
вагоме значення [2]. Що стосується процесу запровадження та реалізації певних рішень на підтримку розвитку 
туризму, то в Україні він показує негативну динаміку, що як наслідок згубно впливає на здатність туристичної 
сфери конкурувати  на глобальному ринку під час періоду виходу країни з умов ізоляції. Проте варто 
зауважити, що у процесі боротьби та вирішення наслідків пандемії Україна показує значно кращі результати у 
порівнянні з іншими країнами. За останні декілька місяців можна помітити в Україні активне процвітання 
внутрішнього туризму. 

Впродовж літнього сезону під час пандемії в якості зовнішнього туризму для українців були відкриті 
лише 5 напрямків, а саме Албанія, Туніс, Туреччина, Хорватія та Єгипет [3]. Що стосується Європейських 
країн, то навіть в період послаблення умов карантину ЄС не скасував обмеження на відвідування для населення 
країн третього світу, що стосувалось і українців. Саме це посприяло розвитку гірського та морського видів 
відпочинку в межах України. Найбільша активність спостерігалась в одеській області, та на заході України, 
зокрема в івано-франківській та львівській областях.   

Представники компаній українських мобільних операторів зробили спробу відстежити динаміку 
активності українських туристів впродовж літнього сезону. Це дослідження показало, що в причорноморських 
та приазовських областях України кількість відпочивальників у порівнянні з минулими роками зросла на 30-
55% [3].  Що стосується гірських курортів, то там не спостерігалось значних змін у відношенні з попередніми 
роками, статистика активності залишилась майже незмінною. 

Проте слід зауважити, що Україна не була повністю готовою до такого стрімкого зростання попиту на 
послуги внутрішнього туризму.  Українські готелі та ресторани не здатні задовільнити потреби відпочи-
вальників на достатньому рівні, за умови однакового співвідношення ціна=якість, як це можна спостерігати на 
закордонних курортах. На жаль, досвід 2020 року показав, що ці 2 показники дуже рідко можуть співіснувати 
одночасно. В порівнянні з іншими країнами, Україна програє також і в таких факторах, як якість доріг або ж 
чистота водойм та навколишнього середовища. 

На мою думку під час таких обставин, в яких опинилась Україна в умовах карантину, внутрішній туризм 
є найкращою альтернативою для покращення розвитку туристичної індустрії та  економічного становища 
країни в цілому, проте через відсутність високого рівня якості надання послуг це явище не має перспектив 
стати постійним та так само процвітати після завершення ізоляції. Я вважаю, що для того, аби в майбутньому 
привернути більшу увагу українців до вітчизняних туристичних послуг, готелі та ресторани в курортних 
місцевостях країни повинні переглянути роботу сервісу обслуговування та звернути увагу на недоліки, які 
зустрічались впродовж 2020 року та знайти шляхи для їх виправлення та вдосконалення. 

 
1. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://dyvys.info/2020/05/14/turyzm-pislya-

karantynu-yak-pandemiya-vplynula-na-galuz-i-zminyla-yiyi/ 
2. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-

COVID19-Report-UKR.pdf 
3. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.radiosvoboda.org/a/vnytrishniy-

turyzm-v-ukraini-covid19/30726545.html 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ КРАЇН ВЕЛИКОЇ СІМКИ 
 

Пандемія коронавірусу COVID-19 – це чи не найбільше випробування, з яким зіткнувся світ із часів 
Другої світової війни. Як бачимо зараз, ця криза призвела до серйозних наслідків у різних сферах  глобальної 
економіки.  

Щоб прослідкувати влив вірусу на туристичну сферу, візьмемо за приклад країни Великої сімки: 
Франції, Великобританії, Японії, США, Німеччини, Італії та Канади.  

За словами міністра економіки Франції Б. Ле Мер, пандемія коронавірусу призведе до падіння ВВП у 
2020 р. щонайменше на 1%, передусім через зменшення туристичних потоків. Тому задля часткового покра-
щення ситуації французький уряд оголосив про відстрочку декількох авіаційних податків і зборів для фран-
цузьких авіакомпаній. Також було видано наказ, який дозволяє туристичним фірмам запропонувати своїм 
клієнтам видачу кредитної картки, дійсної протягом 18 місяців.  

У звіті ОЕСР зазначається, що сектори торгівлі, туризму та готельного бізнесу Великої Британії також 
постраждали від обмежень, введених урядом країни. Голова British Airways А. Круз визнав, що нинішня криза 
перевершує за масштабом епідемію атипової пневмонії і навіть теракт в Нью-Йорку в 2001 році.  

Натомість уряд Японії розпочав заходи підтримки та реалізацію проектів, які стануть чотирма опорами 
відновлення показників у сфері туризму. Буде проведене стимулювання попиту на туризм в Японії; відновлення 
попиту з боку іноземних туристів, які відвідують Японію, шляхом відшкодування частини щоденних витрат 
внутрішнім туристам (програма Go To Travel). 

За оцінками Tourism Economics, збитки США у галузі подорожей і туризму можуть становити 
щонайменше 24 млрд. доларів. Америка може недорахуватися понад 8 млн туристів. А це, у свою чергу,  
призведе до втрат 825 тис. робочих місць. Тому для вирішення цих проблем у рішеннях і рекомендаціях Білого 
дому, було сказано на основні стимулюючі заходи,серед яких: адаптація туристичних операцій, зміна методів 
роботи працівників, запровадження поліпшених санітарних процедур та застосування провідних технологій у 
сфері обслуговування. 

У свою чергу, уряд Німеччини запровадив бюджетне стимулювання туристичної галузі, доходи якої в 
країні становлять 23% ВВП. Зокрема, на пряму рекапіталізацію з метою забезпечення платоспроможності 
компаній виділено 100 млрд. євро, на підтримку ліквідності турфірм – 400 млрд. євро, на рефінансування галузі – 
100 млрд. євро. Крім цього, запроваджено відтермінування податкових платежів, скасовано штрафи у випадку 
недотримання строків платежу. 

В Італії втрати туристичного бізнесу будуть значними не лише через те, що вона стала епіцентром 
поширення хвороби у Європі, але через те, що туризм є значною часткою економіки країни – близько 13%. 
Загалом туристична галузь країни "коштує" близько 250 мільярдів доларів. Нині, за даними державних органів, 
скасування бронювань у готелях в деяких регіонах доходить до 90%. До того ж, італійці не лише приймали 
туристів, але й самі активно подорожували закордоном. Так, наприклад, до спалаху коронавірусу Італія 
посідала перше місце серед європейських країн за кількістю авіамаршрутів до Китаю. 

Канада повністю припинила видачу всіх туристичних віз через пандемію COVID-19. На тлі швидкого 
зростання кількості інфікованих у світі, вона закрила кордони практично для усіх категорій іноземців. Водночас 
вживаються заходи із зменшення негативних наслідків таких жорстках рішень: закрема,Асоціація підприємств 
туристичної галузі Онтаріо отримає 30 млн. дол. на підтримку відновлення після COVID-19. 

Як бачимо, пандемія COVID-19 суттєво вплинула на міжнародну сферу туризму та призвела до великих 
збитків, банкрутства, помітного падіння ВВП. За оцінками спеціалістів, на повернення туристичної галузі до 
попереднього стану піде ще не один рік. Однак країни Великої сімки задіюють  потужні фінансові та 
управлінські ресурси для мінімізації зазначених негативних наслідків. 

 
1.Зоран К. Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні [Електронний ресурс] / Касум 

Зоран // European bank. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-
COVID19-Report-UKR.pdf. 

2.Коронавірус: скільки втрачає туризм [Електронний ресурс] // BBC News. – 2020. – Режим доступу до 
ресурсу: https://www.bbc.com/ukrainian/features-51870285. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ 
 

Франчайзинг знаходиться в процесі розвитку в Україні, і до 2003 року не мав законодавчої бази. У 2003 
році прийняли Цивільний і Господарський кодекси, які створили базову платформу для здійснення діяльності у 
сфері франчайзингу. Проте незважаючи на це, протягом наступного десятиліття в регулюванні франчайзингу 
все ще бракувало кількох важливих елементів, необхідних для його нормальної роботи. На сьогоднішній день в 
українському законодавстві відсутній термін «франчайзинг», натомість у законодавстві України договір 
франчайзингу називається договором комерційної концесії. Попри це міжнародним та місцевим франчайзин-
говим компаніям вдалось знайти структури, щоб використати альтернативні механізми для розвитку свого 
бізнесу в Україні, незважаючи на прогалини та невідповідності української правової системи[1]. 

Питання франчайзингових відносин, їх формування і розвиток розкриті у працях вітчизняних та зарубіжних 
вчених, таких, як : О.Кузьмін, Д.Земляков, Г.Андрощук, В.Денисюк, А.Виноградська, , З.Варналій, І.Бойчук Ж.Дель-
тей, У.Сухорська, Г.Цірат, О.Корольчук, Л.Шульгіна, Г.Кочетков, Я.Мюррей, С.Сілінг, Дж.Стенворт, С.Шейн та 
багато інших. У роботах цих авторів розкриваються сутність та значення франчайзингових відносин, підходи 
до класифікації франчайзингу, переваги та недоліки використання франчайзингу, особливості процесу станов-
лення та здійснення франчайзингових відносин.  

Основним поштовхом для розвитку франчайзингу являється конкуренція на ринку між підприємствами 
тому, що вони починають шукати нові і дієвіші методи ведення бізнесу, щоб бути більш конкуренто-
спроможними. І саме одним з цих способів покращити власний бізнес виступає франчайзинг. Підприємствам, 
які тільки починають свою діяльність, франчайзинг дозволяє розпочинати свою роботу вже на базі певної 
готової площадки, адже можна почати свою роботу на основі вже успішного бізнесу, який має досвід і певну 
репутацію, тобто «скопіювати» вже готовий прибутковий бізнес проект. Ця перспектива дає підприємствам 
спроможність прискорювати розвиток свого бізнесу, завдяки відкриттям нових можливостей[2].   

Існує низка факторів, котрі стримують процес розвитку франчайзингу в Україні, до них можна віднести: 
недосконалість законодавчої бази, наявність страху і недовіри у певних українських підприємців, через брак 
досвіду у роботі в рамках франчайзингу,недостатній рівень банківського обслуговування і кредитування під-
приємств які займаються франчайзингом, неповага і неякісна робота по відношенню до чужої інтелектуальної 
власності і необов’язковість щодо договірних зобов’язань. 
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Станом на середину 2019 року спостерігався ріст ринку франчайзингу (+18%) відносно аналогічного 

періоду минулого року. Окрім цього, зросла  кількість світових франчайзингових брендів, які зацікавлені в 
своєму розвитку на ринку України.  Варто зазначити, щоі кількість українських франшиз продовжує свій ріст, 
що показує нам розвиток вітчизняного франчайзингу, який і приваблює все більшу кількість міжнародних 
гравців. Також варто розуміти, що міжнародні бренди, зазвичай, шукають 1-3 партнерів на всю країну для 
побудови мережі за рахунок вітчизняних гравців.  

Особливістю ринку франчайзингу в Україні виступає те, що вітчизняні мережі займають більшу нішу 
ніж іноземні ( відповідно до результатів експертної оцінки Асоціації франчайзингу України). А саме, на 
українському ринку, станом на 2019 рік, українських франшиз – 390 франшиз (77%), а 130 (23%) – зарубіжні[4].  
Причиною такої переваги, насамперед виступає те, що від вітчизняних підприємств вимагається мінімальна 
адаптація до умов ринку, що значно спрощує вхід на нього, а також те, що в Україні франчайзинг набув знач-
ного поширення у сфері торгівлі, на відміно від Європейських країн. Якщо розглядати структуру ринку 
франчайзингу України, то найбільше франшиз знаходить в секторі роздрібної торгівлі – 35%, громадське 
харчування займає 30%, , сегмент послуг складає 22% та 13% – інші галузі. 

На даний момент в Україні можна знайти франшизу на будь-який смак, але у деяких галузях їх кількість 
є мізерною, наприклад в сільському господарстві чи виробництві. Варто враховувати, що франчайзинг має як 
переваги так і недоліки. Створення свого бізнесу дає підприємцю такі ж можливості, що і франчайзинг, проте 

Рис.1 Динаміка кількості вітчизняних 
франчайзерів  

за період 2013-2019 рр. [3] 
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існує більший ризик, водночас  підприємець може розвивати свою справу, інвестуючи в свій бренд, не 
виплачуючи роялті чи інші виплати франчайзеру. 

 
1. Top 10 Franchises in Ukraine 2018 for Small Businesses– URL : 
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ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
В УКРАЇНІ 

 
Створення сприятливих умов для переміщення товарів, технологій тощо, що містять об’єкти права 

інтелектуальної власності – одне з ключових завдань митниці. Основні положення щодо оформлення об’єктів 
інтелектуальної власності та їх захисту містяться у Митному кодексі України.  

Відповідно до Митного кодексу України, об’єкти права інтелектуальної власності – об’єкти авторського 
права і суміжних прав, винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, 
компонування напівпровідникових виробів [1]. Юридична чи фізична особа, якій за законом належать майнові 
права на об’єкт права інтелектуальної власності називається правовласником. Така особа також може діяти від 
імені власника відповідно до даних їй повноважень. 

У статті 397 Митного кодексу України наведено порядок митного оформлення товарів, що містять 
об’єкти права інтелектуальної власності. Щодо товарів, які підозрюють в порушенні права інтелектуальної 
власності, застосовують наступні заходи: призупинення митного оформлення товарів, знищення товарів, зміна 
маркування на товарах та їх упаковці.  

Митний контроль та митне оформлення об’єктів інтелектуальної власності, які охороняються Україною, 
відбувається відповідно до загальних умов ввезення та вивезення товарів, проте з певними особливостями. 
Однією з цих особливостей є право правовласника подати в митний орган заяву про його включення до реєстру 
об’єктів права інтелектуальної власності шляхом подачі низки необхідних документів. Наявність реєстру 
об’єктів права інтелектуальної власності значно полегшує та пришвидшує процедуру митного оформлення 
товарів, адже уся інформація про правовласника знаходиться у базі даних та подається через єдину 
автоматизовану інформаційну систему митних органів. Таким чином не тільки забезпечується захист права 
інтелектуальної власності, а й оптимізується робота працівників митниці. 

Варто деталізувати, що заходи щодо конфіскації товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності, 
не застосовуються до оригінальних товарів, які були виготовлені за згодою правовласника, особистих речей 
осіб, які перетинають кордон, та товарів, що ввозяться на територію України у ручній поклажі, сумарна 
фактурна вартість яких не перевищує 1000 євро. 

У разі, якщо при переміщення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, митні органи не 
застосовували жодних заходів для призупинення їх митного оформлення, правовласник має право на 
відшкодування від митних органів будь-яких матеріальних збитків [1]. 

Митним кодексом регулюється й питання адміністративного стягнення, а саме штрафу в розмірі однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією, за ввезення на митну територію України або 
вивезення за межі цієї території товарів, з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності. 

Згідно з даними пресслужби Державної митної служби України, за січень-вересень 2020 року працівники 
митниці вилучили з обігу товарів, що порушують права інтелектуальної власності, на вартість, яка перевищує три 
мільйони гривень. Здебільшого це були одяг, взуття, парфумерія, портативна електроніка, сумки та іграшки відомих 
брендів. Таким чином митниця здійснила 58 випадків знищення котрафакту, зафіксували 36 випадків порушення 
митних правил, 28 поштових відправлень повернули відправникам та здійснили 2 зміни маркування [3]. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що, незважаючи на недосконалість законодавчої бази щодо захисту 
права власності, в Україні все ж працює система, яка забезпечує виявлення та унеможливлення порушень цього 
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права. Статистика показує, що більшість спроб перетину товарів контрафактними товарами було виявлено і 
вчасно зупинено територіальними органами Державної митної служби України. 

 
1. Митний кодекс України – від 02.04.2020 № 4495-VI. 
2. ЗУ  «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності 

під час переміщення товарів через митний кордон України». – від 17.10.2019 № 202-IX. 
3. Офіційний сайт Державної митної служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://customs.gov.ua/news 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

За роки свого існування держави – члени ЄС досягли високого ступеня інтегрованості національних 
господарств. Частка міжнародної торгівлі в сукупному ВВП Євросоюзу помітно збільшилася. Економіки країн – 
членів ЄС взаємозалежні. Наприклад, близько 70 % компонентів автомобілів для кожного авто, яке виробляють 
в ЄС, надходить з іншої країни-члена. Загалом, з 1000 євро економічного зростання в одній країні члені ЄС 200 
євро йде до іншої через внутрішню торгівлю в ЄС. Ретроспектива показує, що поштовхом до інноваційного 
розвитку ЄС було відставання Західної Європи від двох технологічних центрів – США і Японії, що могло 
призвести до втрати ключових позицій у світовій економіці й загостренню проблем науково-технологічного 
розвитку. Необхідно зауважити, що зазначене протистояння не усунуто й до цього часу. Початком спільної 
політики в галузі науки й технологій вважається 14 січня 1974 p., коли Рада міністрів ЄС ухвалила рішення 
щодо координації окремих національних науково-дослідних політик і про визначення заходів у галузі науки й 
технологій. Вирішальний вплив на концептуальне й правове формування науково-технологічної політики ЄС 
здійснив меморандум Комісії ЄС «До технологічного співтовариства» і представлений до Ради міністрів 
документ «Здійснення меморандуму Комісії про європейське технологічне співтовариство» від 1985 p., а також 
прийнятий в 1986 р. Єдиний європейський акт, що остаточно усунув недоліки у правовому обґрунтуванні 
науково-технологічної політики.  

У березні 2010 р. було схвалено нову європейську стратегію економічного розвитку на найближчі 10 
років – «Європа 2020: стратегія розумного, стійкого й всеосяжного зростання», яка передбачає досягнення 
високих темпів інтелектуального, стійкого та всебічного зростання економіки, що повинно забезпечити Європі 
провідне становище в конкурентній боротьбі на міжнародному ринку. 

«Горизонт 2020» – науково-дослідна інноваційна програма ЄС, розрахована на 2014–2020 рр. Її бюджет 
становить 80 млрд євро, що робить її найбільшою програмою підтримки науки й інновацій за всю історію 
Євросоюзу. Ядро «Горизонту 2020» становлять три основні пріоритети, а саме: 1) генерування передових знань 
для зміцнення позицій Євросоюзу серед провідних наукових держав світу (Excellentscience); 2) досягнення 
індустріального лідерства й підтримка бізнесу, включаючи малі й середні підприємства й інновації 
(Industrialleadership); 3) вирішення соціальних проблем (Societalchallenges) у відповідь на виклики сучасності, 
визначені в стратегії «Європа 2020», за допомогою виконання всіх стадій інноваційного ланцюжка від 
одержання результатів досліджень до їхньої комерціалізації й виведення на ринок. При цьому беруться до уваги 
не тільки технологічні, а й соціальні інновації.[1]. 

 

 
Рис. 1. Діяльність інноваційних систем держав-членів ЄС 

 
Кольорові стовпці показують результати діяльності держав-членів у 2018 році, використовуючи най-

свіжіші дані щодо 27 показників. 
За результатами оцінок країни ЄС діляться на чотири групи результативності:1. інноваційні лідери; 

сильні новатори; помірні новатори; скромні новатори [2]. 
 
1. Особливості розвитку інноваційної політикиЄС– Режим доступу -

http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/14086.2.1.019.pdf 
2. Діяльність інноваційних систем держав-членів ЄС – Режим доступу -

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_2998 
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РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У БЕЛЬГІЇ 
 
Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – це відповідальність, яку несуть компанії за вплив, 

який вони мають на суспільство. Це можна визначити як безперервний процес вдосконалення, при якому 
компанії добровільно, систематично та послідовно включають соціальні, екологічні та економічні міркування у 
загальне управління компанією. На даний час багато  компаній стають соціально відповідальними, оскільки  
така політика дає багато переваг: репутація, довіра стейкхолдерів, вихід на нові ринки, збільшення інвестицій, 
примноження доходів, впровадження інновацій та інше.  

Розглянемо розвиток КСВ на прикладі Бельгії. Зазначимо, що       Бельгія відноситься до Європейської 
моделі КСВ, характерною рисою якої є її державне регулювання. З 2006 р. бельгійський уряд  займає активну 
позицію і сприяє просуванню КСВ. У рамках «Федеральної координаційної політики стійкого розвитку» уряд 
підготував документ «Рекомендаційна база: корпоративна соціальна відповідальність у Бельгії», який є 
основою з КСВ для державних структур, бізнесу і інших учасників [1]. 

Бізнесу, що функціонує на засадах КСВ у Бельгії, зазвичай, притаманні три рівня діяльності: економічна 
діяльність компанії, соціальний розвиток, охорона навколишнього середовища [2].  

На рис. 1 представлено результати опитувань компаній щодо важливості запровадження КСВ- ініціатив у 
практику господарювання. 

За результатами досліджень можна визначити наступні переваги для бельгійських компанії, що 
впроваджують КСВ: поліпшення управління завдяки запобіганню різним ризикам; покращення репутаційного 
менеджменту; збільшення обсягу продажу та частки ринку; розширення можливостей для залучення, 
утримання, мотивування співробітників компанії; налагодження та побудова дієвих відносин з іншими 
компаніями, урядовими структурами та неурядовими організаціями.  
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Рис.1 Важливістькорпоративноїсоціальноївідповідальності (КСВ)  
для компаній у Бельгії у 2018 та 2019 рр. 

 

Джерело: побудовано за [3]. 
 

Також слід виокремити основні виклики, що залишаються навколо КСВ в країні, а саме до них можна 
віднести навички працевлаштування; інтеграція різноманітності в компанії; стимулювання підприємницького 
мислення серед молоді та сприяння розвитку підприємницької освіти; демографічні зміни; екологічна 
ефективність; кліматичні зміни; активне залучення зацікавлених сторін; приватні закупівлі та прозорість. 

Отже, на основі досліджень можна зробити висновок, що Бельгія займає активну позицію і сприяє 
просуванню  корпоративної соціальної відповідальності в країні. В цілому можна очікувати, що практика КСВ 
у Бельгії серед малих та великих фірм буде поширюватися і на інші країни світу та може бути прикладом для 
України. 

 
1. Корпоративна соціальна відповідальність у Бельгії. Режим доступу: 

https://www.business.belgium.be/en/managing_your_business/sustainable_business 
2. Концептуальні засади КСВ. Режим доступу: https://www.CSR_in_Belgium_the_institutional_context.pdf 
3. КСВ для компаній у Бельгії. Режим доступу: https://www.statista.com/statistics/988239/importance-of-

corporate-social-responsibility-csr-to-companies-in-belgium/ 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК 
 

Особливості розвитку інноваційної діяльності є пріоритетом не тільки для економістів, бізнесменів та 
держави, а й для транснаціональних компаній (ТНК). Це допомагає сприяти розвитку економіки, модифікації 
чинників виробництва, створенню нових та якісних робочих місць. Тому на сьогоднішній день для 
транснаціональних корпорацій інновації вважаються найважливішою конкурентною перевагою на всіх етапах 
діяльності. Важливою умовою для успішної діяльності корпорації є не лише виробництво високоякісної про-
дукції, але й успішна інноваційна діяльність, яка дасть змогу бути на крок попереду конкурентів та захопити 
нові глобальні світові ринки.  

Дане питання досліджували у своїх роботах багато вчених зокрема: В. Аньшин, Дж. Брайт, Дж. Даннінг, 
Дж. Ендрю, Р. Кан, Дж. М. Кейнс, Дж. Кендалл, Дж. Кларк, Дж. Маркусен, Х. Нотон, А. Пігу, Дж. Рош, Г. 
Сіркін, Р. Такер, Г. Уоделл, К. Фрімен.[1] 

Метою дослідження є виявлення особливостей розвитку інновацій в транснаціональних корпораціях та 
розгляд основних інноваційних стратегій і впливу інноваційних чинників на діяльність ТНК. 

Зміни зовнішнього середовища в діяльності транснаціональних корпорацій, спричинена формуванням 
нових умов господарювання і співпраці, що впливають на посилення позицій ТНК в інтенсивних процесах 
інноваційної діяльності та комерціалізації нововведень. Станом на сьогодні кількість транснаціональних 
корпорацій (ТНК) сягає приблизно 82 тисячі та 810 тисяч їх філіалів у світі. На ТНК припадає приблизно 50 % 
світової торгівлі в цілому та близько 70 %зовнішньої торгівлі у світовій економіці. Слід зазначити, що най-
більші ТНК мають бюджет, що перевищує бюджет деяких країн. Це підтверджується тим фактом, що серед ста 
найбільших економік у світі сорок вісім – це держави, а п’ятдесят дві належать саме транснаціональним корпо-
раціям. [2] 

Враховуючи свої виробничі та фінансові можливості транснаціональні корпорації мають найбільш 
наукоємні виробництва, сприяючи технологічному розвитку. Тому, сьогодні ТНК відіграють важливу роль у 
науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробках (НДДКР): на їх частку припадає понад 80 % 
зареєстрованих патентів і близько 80 % фінансування НДДКР.  

Зростання кількості ТНК пояснюється багатьма причинами, серед яких на першому місці знаходиться 
конкуренція, що змушує знижувати витрати, збільшуючи масштаби виробництва і вводячи новітні технології, 
шукати нові ринки, дешеву робочу силу, розміщувати виробництво там, де нижче оподаткування Найбільша 
кількість корпорацій знаходяться в США – 575 компаній. Потім слідують Китай і Гонконг з 309, за ними – 
Японія з 223. [3] Проте, в останні роки збільшується кількість ТНК серед країн, що розвиваються, та тих, що 
належать до перехідних економік. При цьому показово, що масштаби НДДКР у цих державах збільшуються 
швидше, ніж у державах із високим рівнем доходів. В останні п’ять років найбільш помітні прояви цієї 
тенденції можна було спостерігати в Китаї, Аргентині, Бразилії, Польщі, Індії. У сучасних умовах, як розвинені, 
так і країни, що розвиваються, як правило, схвалюють діяльність ТНК на своїй території. Отже, конкретний 
прояв впливу ТНК на економіку тієї чи іншої країни залежить від економічної забезпеченості, положення філій 
і дочірніх компаній ТНК у країні перебування. [4] 

Підсумовуюче вищесказане, можна зробити висновок, що головними гравцями на світовому ринку є 
транснаціональні корпорації, завдяки своєму мультинаціональному розташуванню, активно сприяють науково-
технічному розвитку. Інноваційна діяльність, що здійснюється ТНК, суттєво впливає на конкурентоспро-
можність країн у системі світового господарства, визначаючи лідируюче положення одних і відставання інших. 

 
1. Павлович О. Р. Особливості управління інноваціями в ТНК / О. Р. Павлович, К. В. Погосян // Ринкова 

економіка: сучасна теорія і практика управління. – 2018. – Т. 17, вип. 2. – С. 108-118. – Режим доступу: 
[http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2018_17_2_11] 

2. Найбільші ТНК в сучасному світі [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: 
[https://www.slideshare.net/AlexeyPuchkov/ss-11875759/] 

3. Fobes: Найбільші корпорації світу[Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: 
[https://www.unian.ua/economics/finance/10555746-forbes-nazvav-naybilshi-korporaciji-svitu.html] 

4. Погрібний Д. І. ТНК як суб’єкти інноваційного розвитку в світовій економіці / Д. І. Погрібний // Право та 
інноваційне суспільство. – 2014. – № 1. – С. 12-21. – Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2014_1_4.] 
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НОВА ЕКОНОМІКА ТЕКСТИЛЮ: ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 

Світовий ринок текстилю трансформується, до екологічних, технологічних та споживчих змін додалася 
«епоха COVID-19». Обсяг виробництва усіх типів волокон у 2019 р. перевищив 111 млн. тон, з яких 52% 
припадає на поліестер, 23% – на бавовну, 6,4% – штучні целюлозні волокна, 1% – шерсть [1]. Роздрібна 
ринкова вартість продукції текстильної та швейної промисловості склала 1,9 трлн. дол., прогноз на 2030 р. – до 
3,3 трлн дол США. Для багатьох країн текстиль є основним експортним товаром (Бангладеш, Пакистан, 
Камбоджа, Індія, В’єтнам). У 2019 р. експорт текстилю склав 281,3 млрд дол. США, з яких бавовна склала 
19,8%, штучні нитки – 18,4%, трикотажні тканини – 13,0%, шпательні волокна – 12,9% [2].  

Для України зовнішня торгівля текстилем є розбалансованою. У 2019 р. загальний зовнішній товаро-
оборот склав 1,4 млрд дол США, з яких 1,25 млрд дол США – це імпорт, і лише 0,18 млрд дол США – експорт. 
Україна імпортує текстиль з Китаю (24,5%), Туреччини (12,5%), Німеччини (10,1%), Польщі (9,1%) та Італії 
(5,8%) [3]. 

Галузі та ринки все більшою мірою стають взаємозалежними та потребують комплексних та узгоджених 
рішень щодо їх розвитку. Поточна модель виробництва текстилю, його використання для пошиття одягу та 
інших сферах, подальша утилізація чи переробка вивела сектор в лідери забруднювачів планети. Менше 1% 
матеріалів, що використовується для виробництва одягу, переробляється в новий одяг, й лише 13% від 
загального обсягу вкладених матеріалів певним чином переробляється після його використання.Фарбування та 
обробка текстилю забезпечує 20% промислового забруднення води, також близько 0,5 млн. тон пластикових 
мікроволокон потрапляє в океани в процесі прання текстильних матеріалів [4]. 

Проблеми галузі набули глобального масштабу, тому посилюється тренд переведення текстильної галузі 
з лінійної на кругову (рециркулюючу) модель економіки, яка ґрунтується на використанні безпечної сировини 
та матеріалів, раціональному споживанні, радикальному покращенні переробки та ефективному використанні 
ресурсів на відновлюваних джерелах [4]. Реалізується низка програм та ініціатив прискорення переходу до стій-
ких моделей виробництва та споживання, зокрема, в рамках ООН. Такі програми ґрунтуються на врахуванні 
життєвого циклу товарів, еко-інноваціях, належному інформуванні споживачів, стабільності постачання, сталих 
способах життя, ефективність торгівлі. 

Інвестиції в текстильні інновації є одним з ключових драйверів стрімкого розвитку конкурентоспро-
можності галузі. Лише за останні 6 років кількість патентів на інноваційні волокна очікувано зросте у 8 разів, а, 
зокрема, світовий ринок інтелектуального текстилю за наступні 6 років зросте вп’ятеро – з 93 млрд. дол США 
до 475 млрд. дол у 2025 р. Застосування геотекстилю, медичного, електронного текстилю та інших видів, що 
загалом відносять до технічного текстилю, набуває все більшого поширення, а їх властивості постійно 
покращуються.  

Серед складових розбудови нової економіки текстилю одним з фундаментальних є інноваційні інвес-
тиції, які матимуть вищу ефективність, якщо будуть сприяти новаціям на усіх циклах та будуть достатньо 
масштабовані для досягнення глобальних результатів (moonshot-innovations) [4]. В технологічному контексті 
moonshot-інновація – це амбіційний новаторський проект, який здійснюється без будь-яких сподівань на 
короткострокову прибутковість чи вигоду; така інновація, яка вирішує масштабну проблему, пропонує 
радикальні рішення та ґрунтується на проривних технологіях. 

Україні вкрай важливо розробляти та реалізовувати стратегію вбудовування у нову економіку текстилю 
на інноваційній основі, стимулюючи інвестиції у перспективні волокна та тканини. Фрагментарні дії та стимули 
розвитку текстильної галузі не матимуть належного ефекту для її конкурентоспроможності, стійкості 
внутрішнього ринку та експортного потенціалу. Тому необхідно узгоджувати пріоритети розвитку та інвесту-
вання для кожної стадії нової текстильної економіки. Важливо впроваджувати moonshot-інновації з урахуван-
ням наявного потенціалу та ресурсів країни. 

Серед пріоритетних напрямів інвестицій – дослідження та розробки целюлозного волокна, яке відносять 
до перспективного сектору. За оцінками, ринок целюлозного волокна зростатиме на 10% щороку і досягне у 
2025р. понад 50 млрд дол США. Таке волокно розглядається як важливий еко-компонент різних типів техніч-
ного текстилю, який стає все більш інноваційним та «розумним» Окрім конкурентних технічних властивостей 
таких волокон, для України перевагою буде більш ефективне використання деревини, яка перероблятиметься у 
продукцію з високою доданою вартістю. 

 
1. Preferred Fiber & Materials. Market Report 2020. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2020/06/Textile-Exchange_Preferred-Fiber-Material-Market-
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2. List of exported products for the selected product. ITC. TradeMap.– [Електронний ресурс]. – Режим 
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АТРИБУТИВНА МОДЕЛЬ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ СИЛЬНИХ  
І СЛАБКИХ СТОРІН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ(НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВИ КОСТА-РИКИ) 

 
У сучасній глобальній системі світогосподарських зв’язків існує низка підходів до побудови моделей 

макроекономічного розвитку національних економік [1, 2]. Серед них на увагу заслуговує підхід, за якого 
ураховуються специфічні особливості, так звані атрибути, (табл. 1) і, відповідно до яких, формуються моделі 
управління національною економікою як на мікро-, так і на макрорівні. Так званий розвинутий світ (Захід і 
Північ) сповідує систему цінностей, в основі якої лежать раціоналізм і емпіризм, знання досягається через 
досвід і спостереження, переважають індивідуальні цінності, а у всіх сферах діяльності діяти треба раціональ-
но. Країни, що розвиваються (Схід і Південь) сповідують філософію ідеалізму та гуманізму, опираються на 
кооперацію, прагнучи підкорити приватні інтереси суспільним [3].  

  
Таблиця 1 

Основні атрибути Коста-Рики у світовій економіці [5] 

Атрибути ЗАХІД ПІВНІЧ СХІД ПІВДЕНЬ 
Загальна філософія Емпіризм Раціоналізм Ідеалізм Гуманізм 
Подібна філософія Прагматизм 

Утилітаризм 
Позитивізм 
Саєнтизм 

Романтизм 
Історизм 

Естетизм 
Натуралізм 

Основний фокус Підприємництво 
Підприємство 

Професійне управління 
Організація 

Партнерство і 
взаємозалежність 
Промислова 
асоціація 

Фамільярність, 
родинні зв’язки 
Суспільство 

Перспектива 
розвитку бізнесу 

Конкуренція 
Трансакції 

Координація 
Ієрархія 

Кооперація 
Системність 

Общинність 
Мережева структура 

Орієнтація 
управління 

Експериментальна Професійна Еволюційна Дозвільний тип 
управління 

Психологічний тип Сенситивний, 
орієнтований на дію 

Орієнтований на аналіз 
діяльності 

Інтуїтивний, 
рефлексійний 

Чуттєвий, 
орієнтований на 
конкретні справи 

Управлінський тип Управління має 
першочергове 
значення 

Раціональний Еволюційний Управління 
орієнтується на 
потреби суспільства 

Позитивні аспекти Піонерський дух 
Індивідуалізм 

Інтелектуальні рішення 
Становище людини у 
суспільстві визначається 
його здібностями 

Холізм і гармонія 
Релятивізм 

Мрії і бачення 

Негативні аспекти Матеріалізм Бюрократія Тоталітаризм Кумівство 
Подібні атрибути 
інших груп країн 

Схильність Півночі до 
аналітизму 

Західна функціональна 
орієнтація 

Уявлення Півночі 
про партнерство 

Західний прагматизм 

Протилежність Схід Південь Захід Північ 
 
Атрибутивна модель розвитку країни – це специфічна модель, що базується на  взаємозв’язку між 

ментальністю та побудовою взаємовідносин як всередині країни так і за її межами, тобто специфікою 
налагодження МЕВ. У сучасному світі важко знайти таку країну, яка зможе рухатися по прямій тільки одного із 
напрямів (кожен атрибут відповідатиме тільки атрибуту Півночі, наприклад). Адже запорука успішного управ-
ління – це поєднання різноманітних ознак та методів впливу, які в сукупності дають найкращий результат.  

Це легко довести на прикладі такої країни, як Коста-Рика. Дана держава належить до країн, що роз-
виваються і кілька останніх років її тенденція до зростання стає все більш помітною. Якщо говорити про 
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атрибутивну модель економічного розвитку Коста-Рики, то у загальній філософії прослідковується поєднання 
раціоналізму та гуманізму (ознаки Півдня та Півночі), основним фокусом є орієнтир як на професійне 
управління та організацію, так і на партнерство та взаємозалежність (ознаки Сходу та Півночі). Що стосується 
перспективи розвитку бізнесу – то переважаючими тут будуть координація та ієрархія, кооперація і системність 
(ознаки Півночі та Сходу). Орієнтація управління – знову ж таки – поєднання атрибутів Півночі та Сходу, адже 
з однієї сторони бачимо професійну орієнтацію управління (високий рівень освіти, надання великого значення 
професійним навичкам), а з іншого – еволюційна (передові позиції у сфері технологій) [4]. В управлінському 
типі взагалі поєдналися всі чотири атрибути. І ще варто зазначити про позитивні аспекти, де в основному 
перевагу надають інтелектуальним рішенням, становище людини визначається її здібностями, проте поруч все 
одно залишаються мрії і бачення (знову ж яскраве поєднання протилежних атрибутів Півночі та Півдня).  

Результати аналізування атрибутивної моделі Коста-Рики представлено в таблиці 1 (жовтим кольором 
виділені власне атрибути Коста-Рики). 

Отже, можна зробити наступний висновок: атрибутивна модель є хорошим інструментом оцінювання 
національної економіки, тому що розглядає її з різних точок зору, виявляє як позитивні, так і негативні сторони, 
а також допомагає віднайти таке поєднання атрибутів, при якому в конкретній державі за конкретних обставин 
буде найбільш успішно і комфортно відбуватися зростання національної економіки. 

І як можна побачити на прикладі держави Коста-Рики – успіх можуть принести і, здавалось би, 
непоєднувані між собою речі (наприклад, існування на рівних правах як раціоналізму, так і гуманізму).   

 
1. Porter, M. E. TheCompetitiveAdvantageofNations, FreePress, NewYork, 1990. 
2. Ростоу В. В. Стадииэкономического роста. – Нью-Йорк: Издательство Фредерик Прегер, 1961. 
3. Економіка зарубіжних країн: навч.посібник / О.Є.Кузьмін, Л.І.Чернобай, А.О.Босак, М.В.Кізло. – 
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МІСЦЕ ТУРЕЧЧИНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ПОСЛУГ 
 

Велике значення для розвитку економіки будь-якої країни світу – є її зовнішня торгівля на міжнародному 
ринку товарів і послуг. Держава повинна стимулювати розвиток підприємств, які займаються наданням послуг 
не тільки національним, а й іноземним споживачам, тому що це забезпечить розвиток інших галузей і 
збільшить надходження до бюджету. Також завдяки розширенню сфери послуг, зростатиме кількість робочих 
місць і знизиться рівень безробіття.   

Туреччина є однією із країн, які активно займаються наданням послуг на міжнародному ринку. Протягом 
останнього десятиліття у державі інтенсивно почала розвиватись основна галузь надання послуг – туризм. 
Головним фактором розвитку туристичних послуг є сприятливе економіко-географічне розташування, бо 
Туреччина є своєрідною з’єднувальною ланкою між Європою та Азією. Також на території цієї країни є ряд 
унікальних археологічних та архітектурних пам’яток еллінів, римлян, візантійців, сельджуків і турків-османів, 
які є популярними у іноземних туристів [1].  

Важливими чинниками, які впливають на розвиток туризму в Туреччині є: особливості турецької кухні, 
незвичайний фольклор, гостинне населення, недоторкана природа, на відміну від інших туристичних держав, а 
також сучасна туристична інфраструктура, яка постійно розвивається за рахунок великих капіталовкладень у 
неї, завдяки щорічному збільшенню кількості туристів, і найголовніше – це висока якість послуг за порівняно 
низьких цін[4]. Сьогодні сфера туристичних послуг є однією з провідних галузей економіки країни. 

У зв’язку із розвитком туристичних послуг, у країні будуються новітні готелі, кемпінги та мотелі. За 
останні роки в державу приїхало майже 40 млн. туристів [2], а прибуток від міжнародних туристичних послуг 
постійно зростає. У 2019 році Туреччина досягла найвищого показника доходу, який склав 34,5 млрд. дол. [3]. 
Проте, через пандемію коронавірусу, яка розпочалась у січні 2020 року, і триває до сьогодні, країна не змогла 
відкрити туристичний сезон, який планувався на середину березня. Тож це спричинило великі збитки для 
туристичної галузі Туреччини.  

Окрім цього, Туреччина надає також медичні послуги. За останні роки держава стала дуже серйозним 
конкурентом для інших провідних країн, які надають медичні послуги, а саме Ізраїлю, деяких Європейських 
країн, і навіть Німеччини. Наприклад, компанія JCIнадала акредитацію 43-ом турецьким клінікам, у той час як в 
Ізраїлі таких клінік лише 3, у Німеччині – 5. У Туреччині діє жорстка цінова політика, тому лікування там 
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коштує в декілька разів дешевше, ніж у іноземних клініках, а використовується професійне обладнання 
провідних виробників світу і висококваліфіковані працівники та лікарі[5]. 

Однією із найпопулярніших компаній світу, які надають послуги авіаперевезень є TurkishAirlines. Ця 
компанія здійснює перельоти до 120 країн Америки, Азії, Європи та Африки. У 2018 році компанія отримала 
прибуток у розмірі 753 млн. дол. [6], що становить приблизно 0,0003% ВВП за цей рік. Окрім вищенаведених 
послуг, Туреччина надає й інші, проте, їхня частка у торговому обороті країни є меншою. 

Однією з цілей експортної політики Туреччини є збільшення експортного потенціалу підприємств, 
експорт яких є низьким і не регулярним. Проте це можливе лише за рахунок розвитку маркетингових навичок 
цих підприємств. Уряд Туреччини надає підтримку підприємствам в удосконаленні навичок маркетингу та 
виробництва в рамках  «Рішення про державну допомогу на експорт». Дана програма забезпечує різноманітні 
можливості для реалізації компанією ефективної моделі управління експортом та здобуття конкурентоспро-
можності на міжнародному ринку. Однією із складових цього рішення є «Дослідження ринку та підтримка 
виходу на ринок», яка проводиться Генеральним управлінням експорту. У рамках цієї підтримки покривається 
певна частина витрат турецьких підприємств на дослідження міжнародного ринку спеціалізованими компа-
ніями [8].   

Отже, можемо зробити висновок, що Туреччина постійно вкладає кошти у розвиток сфери послуг, щоб 
вона була конкурентоспроможною на міжнародному ринку, а також впроваджує різні програми та проекти, які 
допомагають розвивати експортний потенціал підприємств цієї сфери і обслуговуючих підприємств.   
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ПРОБЛЕМИ УЧAСТІ УКРAЇНИ У МІЖНAРОДНОМУ ОБМІНІ ТЕХНОЛОГІЯМИ 
 

Глобaльний хaрaктер конкуренції нa світовому ринку зміщує методи зaвоювaння ринків перевaжно в 
площину конкурентної боротьби нa основі розвитку технологій тa інновaцій. Однією з вaжливих тенденцій 
розвитку світового господaрствa є швидке міжнародне розповсюдження технологій тa об’єктів промислової 
влaсності.  

Необхідність модернізaції економіки Укрaїни, рaдикaльних структурних змін інновaційного спрямувaння 
зaдля технологічного прориву aктуaлізують дослідження проблем учaсті крaїни у міжнaродному трaнсфері техно-
логій, адже поки-що вона є відносно незнaчною і здебільшого йде у розріз із зaгaльносвітовими тенденціями. 

Однією з основнихпричин тaкого стaну є недостaтність інвестицій. Між інновaційними тa інвестицій-
ними процесaми, рівнем інвестувaння тa рівнем економічної aктивності існує склaдний взaємозв’язок. З одного 
боку, інновaції у вигляді нових конкурентоспроможних технологій і товaрів здaтні зaбезпечувaти знaчний 
приріст ВВП, що мaє місце у промислово розвинених крaїнaх світу [1, С. 44]. З іншого боку, впровaдження 
інновaцій потребує інвестицій, брaк яких в умовaх минулих криз і тим більше теперішньої кризи, викликaної 
COVID-19, відчувaє Укрaїнa. 

Іншою вaгомою причиною є низькотехнологічнa структурa вітчизняного промислового виробництвa і, 
відповідно, експорту, більшa чaстинa якого, а саме дві третини, припaдaє нa сировинні гaлузі [2]. Чaсткa про-
дукції високих технологій у вітчизняному зовнішньоторговельному обороті оцінюється близько у 10%, проте 
утворенa вонa передусім зa рaхунок імпортних, a не експортних потоків. Те сaме стосується і нaуково-
технологічного обміну: кількість придбaних крaїною у 2019 р. технологій у 20 рaзів перевищилa кількість 
передaних нею зa кордон [3]. 
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Лише в окремих високотехнологічних гaлузях, тaких як рaкетно-космічнa, літaкобудувaння, корaблебу-
дувaння, виробництво зброї, Укрaїнa зберігaє конкурентні перевaги, які, однaк, нівелюються низьким рівнем їх 
комерціaлізaції. В. Лєвий, Н.Дугієнко зaзнaчaють, що сьогодні єдиним позитивним приклaдом реaлізaції держaвної 
інновaційної політики може бути створенa системa технопaрків [4, С. 117]. Проте сьогодні у держaвному 
реєстрі чинних проектів, що реaлізуються зa пріоритетними нaпрямaми діяльності технологічних пaрків, є лише 
20 проектів. Нaспрaвді ж в Укрaїні існує нaбaгaто більше лaборaторій тa нaукових центрів, які здійснюють не 
менш вaжливі дослідження тa розробки нових технологій, проте до цього реєстру вони не входять. 

Н. Скрипник ввaжaє, що учaсть крaїни у міжнaродному трaнсфері технологій гaльмується стaном її 
кaдрового нaукового потенціaлу [5, С. 242].  Зa останє десятиліттє реформ число прaцівників нaукових ор-
гaнізaцій скоротилося у 3,5 рaзи, число виконaвців нaукових і нaуково-технічних розробок – у 3 рaзи. Спосте-
рігaється тaкож знaчний відтік квaліфіковaних прaцівників дaної сфери зa кордон. 

Отже, для виходу на якісно інший рівень розвитку національного трансферу технологій необхідно 
формувати сприятливі умови для інноваційної діяльності бізнесу, заохочувати світових лідерів у галузі високих 
технологій до приходу в Україну, удосконалити нормативно-правову базу захисту прав інтелектуальної 
власності, забезпечити професійний менеджмент в інноваційній сфері. Результатом інтенсифікації участі 
України у міжнародному обміні технологіями має стати завоювання конкурентних позицій на перспективних 
секторах світового ринку.  

 
1. Сумина О. Н., Ткачук Ю.Я. Розвиток ринку технологічних інновацій в Україні в процесі 

інтернаціоналізації науки і технології. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011. № 2. С. 44– 46. 
 2. Ромусік Я. В. Технологічна структура економіки: вітчизняні та світові тенденції. Ефективна 

економіка, 2013. № 11. URL: http://nbuv.gov.uа/UJRN/efek_2013_11_10.  
3. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2019 році. К.: Державна служба статистики України, 

2020. С.230.  
4. Лєвий В.В., Дугієнко Н.О. Проблеми та  перспективи участі України в міжнародному трансфері 

інноваційних технологій. Наукова робота. 2015.    С. 115-118.  
5. Скрипник Н. В. Україна у вимірі провідних сучасних тенденцій міжнародного науково-технологічного 

обміну. Студентський вісник. 2016. С. 241 – 243.  
 
 

О. В. Краєвська 
студ. групи ЕВ-43 

Науковий керівник – к.е.н., доцент каф. ММП Литвин І.В. 
 

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ  
В МАСШТАБАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Розвиток більшості інноваційних проектів молодими стартап-командами неможливий без постійного 

припливу венчурного капіталу. Інвестування у стартапи передбачає велику кількість ризиків. Зазвичай, ці ризики 
пов’язані з потенціалом проекту, ефективністю менеджменту стартапу та рівнем розвитку ринку. Поширення 
пандемії COVID-19 спричинило появу низки нових ризиків, з якими венчурним капіталістам не доводилося 
зіштовхуватись раніше, і це позначилось на обсягах венчурного інвестування у глобальному масштабі. 

Загалом, глобальне венчурне фінансування у першому півріччі 2020 року зменшилося на 6% порівняно із 
аналогічним періодом 2019 року, хоча багато експертів стверджували, що з поширенням пандемії вливання 
капіталу у інноваційні проекти скоротиться у значних обсягах [1]. 

Сума глобальних венчурних угод за перше півріччя 2020 року суттєво зменшилася, попри це обсяг 
інвестування у грошовому еквіваленті залишився відносно стійким, враховуючи умови поширення вірусу та 
локдауну у багатьох країнах світу [2]. 

Першим із наслідками пандемії зіштовхнувся Китай, де у першому кварталі 2020 року спостерігалося 
різке скорочення фінансування – майже на 50% порівняно із попереднім роком, проте у 2 кварталі 2020 року 
ринок венчурного капіталу почав поступово відновлюватися. Загалом у порівнянні з першим півріччям 2019 
року, у 2020 році обсяг венчурного фінансування скоротився на 33% [1]. 

За перше півріччя 2020 року  стартапи з Північної та Південної Америки залучили 49% від загального 
розміру вкладеного венчурного капіталу у світі. Обсяги венчурного фінансування північноамериканських про-
ектів становили $64,1 млрд., порівняно із $70,7 млрд. у аналогічному періоді 2019 року [1]. Обсяги інвестування 
венчурного капіталу Південної Америки здебільшого залежить від міжнародних інвесторів, венчурний бізнес 
зазнав різко негативного впливу COVID-19 через масштабні обмеження бізнес-подорожей [2]. 

Із обсягу венчурних інвестицій у глобальному масштабі, 13% становили інвестиції у європейські 
інноваційні проекти. У першому півріччі 2020 року було залучено $17 млрд., що на 20% менше порівняно із 
2019 роком [1]. 
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Інвестування у інноваційні проекти Азійсько-Тихоокеанського регіону становило 33% глобальних венчурних 
інвестицій. Варто зазначити, що цей показник зріс на 5% порівняно із аналогічним періодом 2019 року здебільшого 
за рахунок залучення індійською телекомунікаційною компанією RelianceJio $15,2 млрд. інвестицій [1]. 

Спалах пандемії COVID-19 змусив інвесторів діяти обережно та інвестувати у більш «безпечні» угоди, 
зважаючи на велику кількість непередбачуваних ризиків. У першому півріччі 2020 року більшість венчурних 
капіталістів утримались від інвестування у нові проекти та віддавали перевагу вливанню коштів у свої існуючі 
портфелі проектів [2]. 

На світовому ринку венчурних інвестицій спостерігається падіння фінансування проектів на ранньому 
етапі їхнього розвитку. Так, кількість укладених венчурних угод на початкових стадіях розвитку проекту 
скоротилася майже наполовину у порівнянні із 2019 роком [2]. 

Попри те що більшість венчурних капіталістів у першому півріччі 2020 року зосереджували свою увагу 
на управлінні потребами компанії в межах існуючих портфелів, деякі з них вбачають перспективи у вливанні 
капіталу в проекти, орієнтовані на задоволення потреб споживачів в умовах локдауну.  [2]. 

Поширення пандемії дало поштовх для розвитку B2B та edtech проектів, цифрового банкінгу, інтернет-
торгівлі та логістики, а також інновацій у сфері охорони здоров’я та біотехнологій. За перше півріччя 2020 року 
edtechстартапи залучили $4,9 млрд. інвестицій. Інвестування у fintech-проекти збільшилося на 17% у порівнянні 
із минулим роком  [2]. 

Отже, попри негативні прогнози експертів, глобальний ринок венчурного капіталу у першому півріччі 
2020 року не зазнав непоправних змін. Навпаки, спалах пандемії відкрив безліч нових можливостей для 
розвитку стартапів, пов’язаних із задоволенням нових потреб споживачів під час локдауну та необхідністю 
їхнього фінансування. 
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Франчайзинг є універсальним інструментом розвитку власного бізнесу з мінімальними ризиками. За 

допомогою франчайзингу підприємець вкладає кошти в існуючу торгову марку, і автоматично мінімізує ризик 
невдачі, оскільки його підприємство стає відомим успішним гравцем на ринку. 

З початку 2020 року кожен  бізнес змінив методи роботи через епідемію коронавірусу. Діапазон зміни 
функціонування компаній по світу дуже великий: від тимчасового закриття бізнесу, обмеженості у роботі і до 
повного збереження працездатності, навіть із розширенням асортименту [2]. Найбільше постраждали бізнеси, 
які потрапили під заборону через введення  карантинних обмежень, а саме: сфера розваг, краси, ресторанний 
бізнес, туризм та торгівля послугами [3]. 

Перевага франчайзингової стратегії для франчайзеразаключається в тому, що він зводить до мінімуму 
капіталовкладення та зменшує ризик своєї відповідальності.Недоліком є перенесення невдач франчайзі на 
франчайзера, тобто поразка франчайзі у ведені бізнесу зі свого боку може відобразитись на репутації всієї 
торгової марки. Щодо переваги такого виду бізнесу для франчайзі, то, безперечно, це приєднання до успішної 
компанії, оскільки торгова марка вже відома і ризик банкрутства під час ведення бізнесу є набагато нижчим від 
індивідуальної підприємницької діяльності. Варто зазначити, що недоліки для франчайзі, у цій стратегії 
полягають у високій вартості франшизи, оскільки її вартість прямо залежить від величини бізнесу та його 
частки на світовому ринку, а також у обмеженості асортименту та чіткій бізнес концепції. [4] 

Безумовно, з початку пандемії збільшився попит на франшизи у медичній сфері, ломбарди та мікро-
фінансування, а також на різні сервіси доставок. Не відбулось значних змін на ринку алкогольних напоїв та 
кав’ярень. У свою чергу зросла зацікавленість на онлайн франшизи та інтернет-франшизи. Досить велика 
кількість франчайзерів вміло скористались вимушеною самоізоляцією. Аби не втратити контакт із франчайзі на 
період карантину, вони застосовували програми по навчанню персоналу та підвищення кваліфікації [3]. 

Згідно рейтингу TopGlobalFranchisesRanking у 2020 році перше місце по продажу франшизи посідає 
McDonald's, на другому місці  KFCLLC,  на третьому PizzaHutLLC[1].Найбільшим попитом у світі користують-
ся франшизи американських компаній. Згідно рейтингу Top 100 Franchises 2020 із першої двадцятки лише 2 
франшизи є не американськими, а саме: англійська франшиза готельного бізнесу –  Inter Continental Hotelsand 
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Resorts – 10 місце та японська франшиза дитячої освіти – Kumon – 20 місце [7]. Із цих 20 компаній – 11 функ-
ціонують у сфері харчування, відповідно, всі вони працюють за системою бізнес-формату. Можемо зробити 
висновок, що дана система франчайзингових відносин є найбільш популярною у світі. 

Підводячи підсумок варто зауважити, що франчайзинг є більш стійким до змін,ніж індивідуальний 
бізнес, оскільки він має міцне коріння, яке розростається по всьому світу. Говорячи про найбільш популярні 
франшизи світу, то, безумовно, це  франшизи Сполучених Штатів Америки у сфері харчування, що функціону-
ють за системою бізнес-формату. Також добре розвинена система франчайзингу у дистрибуції продукції, що 
можемо помітити на прикладі всесвітньо відомих брендів одягу [6]. 

Спостерігаючи за розвитком міжнародного франчайзингу в умовах світової пандемії, варто зазначити 
швидкий темп зростання популярності на онлайн-франшизи, особливо у медичних сферах. У свою чергу, на 
період карантинних обмежень спостерігалось зниження вартості на франшизи компаній, які вимушено 
призупиняли свою діяльність, або змінювали формат функціонування. Відповідно, деякі франчайзери зменшу-
вали ставки паушальних внесків, відсотки роялті та оновлювали формати своїх франшиз [5].Безперечно, 
хвороба COVID-19 нанесла великі збитки населенню у всьому світі, але варто зазначити, що для деяких 
бізнесів, особливо у сфері франчайзингу, вона розкрила нові можливості розвитку та удосконалення. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 
 
У світовій економіці особливе місце посідає ринок дорогоцінних металів, адже для кожної країни воло-

діння такими ресурсами має неабиякі переваги. У наш час за умов зростаючої динаміки розвитку економіки, 
постійних та значних змін зазнає ринок дорогоцінних металів. 

У формуванні світової економіки розвиток ринку дорогоцінних металів займає важливе місце. Ринок 
дорогоцінних металів – це сфера економічних відносин між учасниками угод з дорогоцінними металами, 
дорогоцінним камінням, які котуються в золоті.До дорогоцінних металів належать: золото, срібло, платина і 
метали платинової групи у будь-якому вигляді та стані [1]. 

Найбільшими експортерами дорогоцінних металів є такі країни світу: США; Німеччина; Італія; Франція; 
Китай; Швейцарія; Росія; Японія; Нідерланди; Індія;Тайвань; Португалія; Венесуела[2]. 

Велика цінність дорогоцінних металів залежить від їх багатофункціонального призначення. Протягом 
останніх десятиліть світовий ринок дорогоцінних металів інтенсивно перетворюється під впливом структурних 
та функціональних змін, а саме, через формування нової світової фінансової системи та появі нових технологіч-
них досягнень. Змін зазнає не тільки структура ринку, але й властивості, функції та роль дорогоцінних металів 
у світовій економіці. Це все відображається на попиті та пропозиції дорогоцінних металів. Попит залежить від 
рівня розвитку промисловості, потреби в поповненні золотовалютних державних резервів, значущих тенденцій 
та в цілому має тенденцію до стійкого зростання.  

Золото є найбільш поширеним дорогоцінним металом. Воно перетворилось з монетарного активу  на 
головний засіб збереження ліквідності та інвестування. Більша частина золота знаходиться у резервних активах 
центральних банків та світових організацій. У світі спостерігається надзвичайно великий попит на золото, ціль 
якого являється в інвестуванні та  використанні у  ювелірній промисловості.Попит визначається ціною золота, а 
саме, чим нижче ціна, тим вище попит. Пропозиція на світовому ринку золота залежить від золотодобувної 
промисловості, а також від центральних банків. На сьогоднішній день більше 60 країн здійснюють постійний 
видобуток золота, близько 1 тонни на рік.  
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А от попит на срібло коливається в залежності від технологічного розвитку. Ціни на цей дорогоцінний 
метал переважно визначаються співвідношенням поставок та  промисловим попитом. Можна сказати, що  
наступний розвиток новітніх технологій залежить від срібла, тому зміни попиту на метал важко спрогнозувати. 
Ціну на срібло вважають нееластичною, адже воно має унікальні технічні характеристики.  

Факторами, які підвищують ціну дорогоцінних металів є: зростання їх промислово-побутового спожи-
вання, підвищення інвестиційного попиту на такі метали, нестабільність економіки та кон’юнктури валютного 
ринку, інфляція та нестабільна політична ситуація в країні. 

Індикатором стану світової економіки вважається співвідношення цін золота і платини, яке змінюються 
залежно від циклічності економічного розвитку. Інвестиційний попит на золото є набагато вищим, ніж на 
платину. Ціни на платину співвідносяться з реальною економікою, а ціни на золото – із намірами інвес-
торів[3].Дослідження ринку дорогоцінних металів та формування цін  на дорогоцінні метали вважається 
багатофакторними процесами, які мають важливе значення при формуванні золотовалютних резервів країн, 
також забезпечення стабільності фінансової системи та проведення операцій із дорогоцінними металами. 

Сьогодні, відбувається  інтенсивний розвиток ринку дорогоцінних металів, що забезпечується збіль-
шенням кількості видобутку дорогоцінних металів. У перспективі основні учасники ринку дорогоцінних 
металів зберігатимуть свої позиції як виробники, імпортери та експортери, країнами підтримуватиметься частка 
золота у золотовалютних резервах з метою їхньої диверсифікації, але враховуючи взаємозалежність націо-
нальних економік, нестабільність фондового ринку США та зміну відсоткових ставок, зберігатимуться ризики 
для ринків дорогоцінних металів залежно від ступеня зростання глобальної фінансової нестабільності. 

 
1. Міжнародний ринок дорогоцінних металів у системі світового фінансового ринку. [Електронний 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ ПРАЦІ ДО І В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
 

Для виготовлення будь-якого товару чи надання послуги, необхідний такий фактор виробництва як 
праця. Країни світу нерівномірно забезпечені цим фактором, в одних існує надлишок, а в інших недостатньо 
робочої сили, тому для узгодження попиту та пропозиції на світові трудові ресурси, виникла система відносин 
«міжнародний ринок праці». 

У 2019 році населення працездатного віку становило приблизно 5,7 млрд. осіб. З  них: 2,3 млрд. осіб не 
були частиною робочої сили, 3,3 млрд.осіб були зайняті, і 188 млн. осіб були безробітними [1]. У світі існує 
дефіцит гідної роботи, люди не можуть працевлаштуватись на роботу, яка забезпечить отримання мінімальної 
заробітної плати, гарантійних прав та доступу до соціального захисту. Саме тому, у світі кожен п’ятий з усіх 
працюючих, живе у крайній бідності, а це означає, що дохід на душу населення становить менше ніж 1,90 
доларів США на день. За останні 25 років кількість зайнятого населення знизилась на 4,4%. Найбільш помітне 
зниження відбулось у країнах з середнім та нижчим середнім рівнем доходу, а у країнах з високим рівнем 
доходу відбулось незначне, але зростання кількості зайнятого населення. 

До початку пандемії ситуація на ринках праці країн світу була такою: 
− в Африці був найвищий рівень безробіття та найнижча зайнятість населення; 
− у Північній Америці рівень безробіття був нижчим за середній, заробітна плата зростала, але існувало 
недовикористання робочої сили;  

− у Латинській Америці рівень безробіття був стабільним й існувалонедовикористання праці;  
− в  Азії та Тихоокеанському регіоні рівень безробіття був не значним і рівень недовикористання 
робочої сили був стабільним; 

− в Європі рівень безробіття зменшувався, зростала заробітна праця та існував дефіцит робочої сили; 
− у Центральній Азії та Арабських країнах відбувалося зростання кількості безробітних.  
Таким чином, можна зробити висновок, що до початку пандемії ринки праці у субрегіонах розвивались 

по різному, але загалом ситуація була негативною, бо загальний рівень безробіття зростав. 
Для вирішення проблем на ринку праці уряди країн проводять фіскальну політику, яка спрямована на 

підтримку менш прибуткових підприємств і обмежує прибутки високодохідних підприємств. Також, в деяких 
країнах проводиться «політика солідарності» в заробітній платі, яка спрямована на досягнення однакової плати 
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для за однакову працю [2]. Підтримка підприємств є важливим аспектом для зменшення безробіття, тому, що 
завдяки їй створюються нові робочі місця і зменшується безробіття. 

Через пандемію урядам різних країн довелось вжити обмежувальні заходи, з метою обмеження поши-
рення коронавірусу. Деяким секторам довелось перейти на роботу вдома, деяким довелось тимчасово повністю 
закрити всі офіси. Через економічний вплив деяким компаніям довелось скоротити кількість працівників, або їх 
робочий час. Найважче в умовах пандемії малому бізнесу, одним підприємцям вже довелось закрити свій 
бізнес, а іншим ще доведеться це зробити. Через це кількість безробітного населення по всьому світу зростає. В 
умовах карантину люди не користуються сферою послуг, купляють менше одягу, тим самим зменшують 
потребу у виробництві. 

Через пандемію, ринок праці потерпає у всьому світі. Уряди країн намагаються підтримувати підпри-
ємства зменшуючи податки та надаючи фінансові допомоги для виплати заробітної плати. 

Отже, до початку пандемії на міжнародному ринкові праці були негативні показники з приводу 
зайнятості населення, кількість безробітних зростала. Підчас пандемії економіка не може функціонувати на 
повну, не виробляється і не споживаються товари у повній мірі. Їх виробництво доводиться зупиняти, тим 
самим збільшується кількість людей, які не залучені у виробництві. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

Інвестиційна безпека вважається однією з найбільш важливих складових економічної безпеки держави, у то-
му числі виступає чинником зміцнення засад національної безпеки. Реалізація інвестиційних можливостей, нарощен-
ня обсягів інвестування та раціональне використання інвестованих коштів – одні з найважливіших завдань в Україні, 
що і обумовлює актуальність досліджуваної теми. Інвестиційна безпека держави  забезпечується тільки за умов 
дотримання граничної норми інвестування, що дає можливість: гарантувати стійке зростання ВВП на рівні завдань 
соціально-економічного розвитку і міжнародного співробітництва; відтворювати науково-технічний потенціал нації; 
створювати стратегічні резерви; здійснювати розширене відтворення основного капіталу,долатидепресивні явища в 
регіонах держави. 

До чинників, що формують інвестиційний клімат країни (сукупність політичних, правових, економічних 
і соціальних умов, що забезпечують і сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів) 
можна віднести: стан інвестиційного ринку, статус іноземного інвестора, стан фінансово-кредитної системи, 
рівень розвитку продуктивних сил, правове поле, політична воля, інвестиційна активність населення, рівень 
розвитку інвестиційної сфери. 

На початку 2020року було зафіксовано скорочення капітальних інвестицій в економіку України на 35,5% 
порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Зниження  інвестиційбулозафіксовано у всіхгалузях, за 
виняткомсфери «Інформація та телекомунікації», де зростаннясклало 8,7% [1]. 

До основнихкраїн-інвесторівУкраїни належали Кіпр, Нідерланди, Британія, Німеччина, та Швейцарія. 
Найбільшіобсягинадходженьпрямихінвестицій на звітну дату (за накопичувальнимпідсумком) булиспрямовані 
до підприємствпромисловості, оптової та роздрібноїторгівлі, ремонту автотранспортнихзасобів та у сферу 
операцій з нерухомиммайном[2]. 

Питання інвестицій для України є найзвичайно важливим, адже  їх дефіцит став однією з причин 
кризового стану економіки. Головнимпріоритетом для інвесторіву першучергу є безпекаїхніхресурсів. 

Розробка інвестиційної стратегії, активізація інвестиційної діяльності, пошук внутрішніх резервів залу-
чення інвестиційних ресурсів, раціональна оцінка інвестиційних ризиків, залучення великих обсягів прямих 
іноземних інвестицій, створення надійного законодавчо-правового механізму захисту прав приватних та інозем-
них інвесторів, формування системи страхування інвестиційної діяльності позитивно вплине на економічну 
ситуацію в Україні. 

Отже, Україна є привабливою державою для інвесторів, але  інвестиційна безпека держави досить хитка, що 
суттєво погіршило готовність іноземних інвесторів вкладати кошти у розвиток вітчизняної економіки, наслідком чого 
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стало вимивання інвестиційного потенціалу. Тобто є потреба у пошуку внутрішніх  резервів залучення  інвестиційних 
ресурсів, що можливо лише після стабілізації економіки України і гарантування економічної безпеки. 

 
1. Інвестиції в економікуУкраїнисуттєвоскоротились – Держстат. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: https://www.slovoidilo.ua/2020/05/26/novyna/ekonomika/investycziyi-ekonomiku-ukrayiny-
suttyevo-skorotylys-derzhstat 

2. Прямііноземніінвестиції в Україну у 2019 роцізросли на 8,8%. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: http://finpost.com.ua/news/16885 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ЗОЛОТА,  
ЯК ІНСТРУМЕНТУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ 

 
Золото завжди відігравало і на момент сьогодення продовжує відігравати надзвичайно важливу роль у 

розвитку як світової історії в цілому, так і в сучасних економічних відносинах зокрема. Воно виконувало і 
продовжує виконувати важливу роль в економічному розвитку країн, у міжнародних відносинах між ними, в 
запровадженні міжнародних валютних розрахунків і при цьому завжди виступало символом влади та багатства.  

Сьогодні золото набуває статусу інструменту інвестиційної привабливості. Тимчасово вільні кошти 
вкладаються в золото відповідно до наперед визначених правил, за якими провадять свою діяльність «гравці» 
на фінансових ринках і за якими аналізується діяльність ринку золота в цілому.  

В світі золоте правило інвесторів полягає в наступному: 10-15% своїх вкладень необхідно здійснювати в 
золото. Разом із тим і деякі аналітики фінансових ринків вважають за потрібне 35-50% свого інвестиційного порт-
феля конвертувати в золото. Згідно аналітичних прогнозів, у найближчі п’ять років дохідність золота може переви-
щити позначку в 500%. Враховуючи нестабільність світової фінансової системи, а також той факт, що світові запаси 
золота з кожним днем вичерпуються, дані прогнози в найближчому майбутньому можуть виправдатися. 

В даний час світовий ринок золота налічує більше 50 великих центрів із торгівлі золотом: у Західній 
Європі – 11 ринків, найбільші з яких знаходяться в Лондоні, Цюріху, Парижі, Женеві та Франкфурті; в Азії – 19 
ринків, найбільш жваві – в Токіо і Бейруті, Гонконзі; на американському континенті – 14 ринків, з яких 5 – в 
США; в Африці – 8 ринків. Головні міжнародні центри торгівлі золотом зосереджені в Лондоні, Нью-Йорку, 
Цюріху, Франкфурті, Чикаго і Гонконзі. Перше місце серед них по праву належить лондонському ринку – 
самому об'ємному за операціями з готівковим золотом. Знаменитий «лондонський фіксинг», встановлюваний в 
10:30 і в 15:00 LondonBullionBrokers, є офіційною світовою ціною золота, на яку орієнтуються багато учасників 
глобального ринку золота.  

Одним з найбільших рушіїв ринку золота є валютні цінності. Оскільки золото номіноване в доларах, 
зелений долар може чинити істотний вплив на ціну золота. Більш слабкий долар робить золото відносно 
дешевшим для іноземних покупців, і, отже, може підняти ціни на ринку. З іншого боку, міцніший долар робить 
золото порівняно дорожчим для іноземних покупців, що, можливо, призводить до зниження цін. Фіат, або 
паперові валюти, мають тенденцію втрачати вартість з часом. Якщо це буде відбуватись і надалі, вартість 
золота потенційно може продовжувати зростати, оскільки інвестори розглядають його безпеку та потенціал як 
захист від зниження вартості валюти. Золото здавна вважалося надійним сховищем багатства та вартості, і ця 
репутація, швидше за все, скоро не зміниться. 

Тому для того щоб стати активним учасником на ринку золота потрібно дотримуватись низки вимог. 
Насамперед потрібно перманентно моніторити та детально вивчати стан ринку золота. Окрім цього, варто 
звернути увагу на чинники, які напряму впливають на формування світового ринку золота – інфляцію та 
дефляцію, пропозицію та попит. І тільки після дослідження останніх тенденцій, причин спаду або піднесення, 
вдасться правильно проаналізувати майбутній рівень цін на золото та здійснити виважені інвестиції. 

 
1. Інвестиції в золото [online] Доступно: < http://xn----dtbjmwegiok9b3mho.xn--

j1amh/%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-
%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE/> 

2. Сумська Т. Інвестування в золото – всі варіанти вкладень і послідовна інструкція[online] 
Доступно: <https://itstatti.in.ua/16-finansy-ta-investytsii/390-investitsji-v-zoloto.html> 

3. Дудченко В. Ю. Міжнародний ринок золота: сучасний стан і структура / В. Ю.Дудченко // Проблеми 
і перспективи розвитку банківської системи України.-2012.-№36.- С.75-82. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ    
НОВИХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ КРАЇН 

 

Особливістю сучасності є зростання взаємозалежності економік різних країн, перехід від інтернаціо-
налізації господарського життя до глобалізації виробничих процесів і фінансового середовища. Це супро-
воджується дедалі більшим залучення країн до існуючої системи міжнародних зв’язків.Міжнародна торгівля є 
однією з форм міжнародних економічних відносин [1]. 

Важливою складовою є визначення ролі НІК в організації зовнішньої торгівлі товарами і послугами. НІК 
змінили традиційні поняття про країни, щорозвиваються: у структуріїхньогоекспортупереважали не сировина, а 
споживчітовари, імпортували ж вони (як і розвиненікраїни) сировину [2].  

Аналіз торгівельної політики варто почати з того, що нові індустріальні країни поділяються на 2 види: 
латиноамериканський та азійський. Перший вид торговельної політики передбачає протекціонізм, відсутність 
конкуренції з боку іноземних компаній, дешевизну кредитів, введення високих мит. Політика імпортозамі-
щення не сприяє корінної зміни ролі країн у світовому господарстві. В другому – поєднується політика ім-
портозаміщення та експортно-орієнтованості, хоча для деяких країн характерно розвиток економіки з пере-
важною орієнтацією на експорт (Гонконг, Сінгапур – виключно експортно-орієнтовані). 

Зокрема азійські НІК спеціалізуються найбільше на електроніці. Спочатку це була дешева масова 
продукція – електронні годинники, мікрокалькулятори, відеоігри, а потім почалося виробництво більш 
складніших виробів – кольорові телевізори, відеомагнітофони і, нарешті, персональні комп'ютери.  

Однією з швидко зростаючих галузей є обробна промисловість, загальне і транспортне машинобуду-
вання, виробництво та ремонт кораблів, автомобілів, локомотивів. Швидко розвиваються металургія, нафто-
хімія, целюлозно-паперова промисловість. Наслідком цього стали зрушення у товарній структурі експорту: 
зменшилася питома вага продовольства, с/г та інших видів сировини і значна збільшилася частка продукції 
переробної промисловості, а також легкої промисловості (одягу, взуття). Південна Корея стала помітним 
експортером легкових автомобілів, Сінгапур перетворився на центр виробництва нафтодобувного обладнання. 

Щодо імпорту варто сказати, що його основною статтею в цих країнах є нафтопродукти, лікарські 
засоби, сигари, алкогольні напої, бавовняні тканини, ядерні реактори, котли, вугілля, мінеральні воски та 
високотехнологічна продукція з країн Європейського союзу [3]. 

Отже, нові індустріальні країни проводять активну зовнішньоторговельну політику, спрямовану на 
збільшення обсягу експорту шляхом відкриття ринків з країнами-партнерами та високорозвиненими країнами в 
галузі промислового виробництва, а саме електротехнічного та транспортного обладнання, побутової техніки, 
текстильної промисловості. Великий торговельний потенціал як азіатських, так і латиноамериканських НІК 
забезпечується, насамперед, завдяки обробній промисловості, виробництву товарів легкої промисловості та 
іншої продукції для масового споживання, які є конкурентоспроможними на міжнародному ринку. 

 
1. Міжнародна торгівля [Електронний ресурс.  
2. Парфіленко А.Ю. Нові індустріальні країни «першої хвилі» в системі світогосподарських зв’язків. / 

А.Ю. Парфіленко, П.О. Подлепіна, Г.О. Кондакова // Вісник Харківського Національного університету імені В. 
Н. Каразіна. – 2014. № 1144 : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. –  С. 146-150 

3. Трофимова В.В. Конкурентні переваги економічних моделей нових індустріальних країн Азії на 
початку ХХІ століття / В.В. Трофимова // 2009. – № 176 :  Культура народів Причорномор’я. – С. 37-47.  
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ДІАЛОГ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ  
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
Стрімкий і стабільний розвиток компаній визначається багатьма факторами, одним із яких є налаго-

дження взаємовідносин компанії зі стейкхолдерами. Стандарт АА 1000 SESвизначає стейкголдерів як групи, що 
впливають на діяльність компанії або/чи здатні відчувати на собі вплив від таких дій, продукції або послуг і 
пов’язаних з цим результатів [1]. 

Споживачі – одні з головних стейкхолдерів підприємств. В умовах конкуренції між виробниками і 
насичених ринків налагодження зворотнього зв’язку із споживачами, формування у них інтересу й прихиль-
ності до компанії є фактором довгострокового успіху. Сьогодні споживачів цікавлять не лише характеристики 



74 
 
продукту чи послуги (якість, безпечне використання, правдива інформація), а й  репутація виробника. Компанії 
важливо забезпечити діалог зі споживачами, зокрема потенційними. Так, компанія Samsung проводить 
опитування серед своїх покупців,  знаходить шляхи полегшення навчання за допомогою їхніх технологій,  
оптимізації обсягів реклами [2]. 

Іншою групою зацікавлених сторін є постачальники. Їх інтерес − налагодження довгострокової взаємо-
вигідної співпраці з клієнтом,оплата поставок. Водночас співпраця з надійною компанією, що має позитивну 
ділову репутацію також позитивно впливає на імідж постачальника. Зокрема, компанія Nestle реалізує в Україні 
програму «Господар», що націлена на підтримку розвитку українських постачальників шляхом використання у 
своїй діяльності 70%  вітчизняної сировини і матеріалів [3]. 

Інвестори – важлива група стейкхолдерів. Сьогодні інвестори все більше цікавляться не лише фінансово-
економічними показниками, а й нефінансовою звітністю компаній, яка надає інформацію про досягнуті 
показники у сфері соціального розвитку і екологічних практик. Самі компанії зацікавлені для залучення 
інвестицій встановлювати контакти із потенційними інвесторами, доводити до них актуальну інформацію.  

Серед інших стейкхолдерів виокремимо державні органи влади (зацікавлені у дотриманні законодавства, 
зокрема, трудового і податкового), місцеві громади (прагнуть залучення компаній для вирішення актуальних 
проблем, підтриманні інфраструктури), ЗМІ. Компанія «1+1 media» регулярно проводить корпоративні 
прибирання громадського простору, вкладає кошти у благодійництво [4] . 

Внутрішніми зацікавленими сторонами компанії є їхні працівники. В сучасних умовах вимоги праців-
ників до компаній урізноманітнюються, − їх цікавить не лише безпека, умови й оплата праці, соціальний пакет, 
а й цінності компанії, рівень толерантності, можливість навчатись і підвищувати свою кваліфікацію, будувати 
кар’єру. Формування лояльності серед працівників розкриває їх потенціал, сприяє підвищенню продуктивності 
праці, зменшує плинність кадрів, а також покращує імідж організації як відповідального роботодавця серед 
інших стейкхолдерів.  

Отже, для компаній зростає значимість діалогу з усіма зацікавленими особами, що є проявом корпо-
ративної соціальної відповідальності і сприяє їхньому стійкому розвитку (спостерігаємо на прикладі компанії 
Samsung, Nestle, 1+1 media). Узагальнивши досвід цих та багатьох інших компаній,  можемо сформувати 
логічний ланцюжок: «співпраця з стейкхолдерами – хороша репутація, імідж − збільшення продаж, доходів, 
прибутків − забезпечення конкурентоспроможності». Все більше українських компаній впроваджують спів-
працю із стейкхолдерами, усвідомлюють її значимість для стійкості й розвитку. 

 
1. AA1000 StakeholderEngagement Standard [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.accountability.org/wp-content/uploads/2016/10/AA1000SES_2015 (Дата звернення 20.10.2020 р.) 
2. Samsung [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.samsung.com/ua/aboutsamsung/home/ 

(Дата звернення 20.10.2020 р.) 
3. Nestle [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.nestle.ua/csv/what-is-csv/csv-report-2018 

(Дата звернення 21.10.2020 р.) 
4. 1+1 MEDIA  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://media.1plus1.ua/ua/csr (Дата звернення 

22.10.2020 р.) 
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АФРИКАНСЬКА КОНТИНЕНТАЛЬНА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ:  
ПОТЕНЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ  

 
AfricanContinentalFreeTradeArea (AfCFTA) є найбільшою зоною вільної торгівлі у світі після створення 

Світової організації торгівлі. Загалом у створенні AfCFTA беруть участь 52 країни Африки із 55 держав – 
членів Африканського Союзу, що поєднує 1,3 мільярда людей із сукупним валовим внутрішнім продуктом на 
суму 3,4 трлн. дол. США. Угода була підписана 21 березня 2018 р., набула чинності – 30 травня 2019 р., 
ратифікована 22 країнами.  

Створення AfCFTA відбулося у відповідності до фундаментального пункту розробленої Африканським 
Союзом стратегії – Agenda 2063. Угода передбачає скасування 90% митних тарифів та забезпечення вільного 
руху товарів на континенті. Африканський Союз має на меті створення загальноконтинентального ринку із 1,2 
млрд. споживачів та товарообігом у 2,5 трлн. дол. США. За оцінками Африканського експортно-імпортного 
банку, міжафриканська торгівля станом на 2019 рік становить лише 15% від сукупного обсягу торгівлі 
африканських країн. Для порівняння: цей показник у країнах Латинської Америки досягає 20%, а в азійському 
регіоні – 52%. Із створенням зони вільної торгівлі, міжафриканська торгівля в період 2020-2030 рр. зросте 
вдвічі, до 30%. На тлі Brexit, американо-китайських торговельних суперечок, напруженості в торговельних 
відносинах у трикутнику США – ЄС – Японія, країни Африки мають цілком ймовірний шанс стати успішними 
в реалізації свого торговельного проекту. 
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Основні можливості Африканської континентальної зони вільної торгівлі: 
− виведення 30 мільйонів людей із крайньої бідності та  
− збільшення доходів 68 мільйонів інших, які живуть менше, ніж на 5,50 доларів США в день; 
− спрощення митних процедур та зменшення бюрократизму, що  
− призведе до отримання потенційного прибутку  292 млрд. дол. США з 450 млрд. дол. США доходу (7% 
приріст) до 2035 р. за оцінками Світового банку та додасть 76 млрд. дол. США доходу для решти світу; 

− збільшення експорту Африки на 560 мільярдів дол. США; 
− стимулювання більшого приросту заробітної плати у жінок  
− (10,5%), у чоловіків (9,9%). Підвищення заробітної плати як для кваліфікованих, так і для неква-
ліфікованих робітників – 9,8% та 10,3% відповідно; 

− здійснення глибоких реформ, які необхідні для посилення  
− довгострокового зростання в африканських країнах [1]. 
Ці здобутки вимагають великих зусиль країн щодо зменшення навантаження на бізнес та створення 

конкурентного середовища, забезпечення вільного потоку товарів, капіталу та інформації через кордони, 
сприяння посиленню іноземної конкуренції та прямих іноземних інвестицій, які можуть підвищити продук-
тивність та інноваційність вітчизняних фірм.  

Досягнення цих вигод від AfCFTA особливо важливе через пандемію COVID-19, яка, як очікується, призведе 
до втрат виробництва континенту до 79 мільярдів дол. США лише у 2020 році. COVID-19 спричинив серйозні збої в 
торгівлі по всьому континенту, в тому числі такими важливими товарами, як медичні товари та їжа.  

Вплив COVID-19 на AfCFTA на сьогодні: 53% експорту Африки надходить до країн, зокрема Європи, які 
страждають від пандемії, наслідком чого є приглушений вплив на африканські експортні ринки; зниження сектору 
послуг на 20–30%; перебування торгових переговорів лише на технічній фазі; можливість вживання країнами тимча-
сових протекціоністських заходів для захисту чи сприяння охороні здоров'я населення в період кризи [2]. 

Збільшення регіональної торгівлі, зниження торгових витрат, впорядкування прикордонних процедур, 
залучення прямих іноземних інвестицій, диверсифікування експорту та повне впровадження угоди допоможе 
африканським країнам підвищити свою стійкість до майбутніх економічних потрясінь і здійснити реформи 
необхідні для підвищення довгострокового зростання.   

 
1. The AfricanContinentalFreeTradeArea: Economic and DistributionalEffects. Washington, DC: 

InternationalBankforReconstructionandDevelopment, TheWorldBank, 2020. 
2. United NationsAfricaRenewalAfCFTA: Implementing Africa’s free trade pact the best stimulus for post-

COVID-19 economies, WamkeleMene, SecretaryGeneral, AfricanContinentalFreeTradeArea (AfCFTA) Secretariat 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.un.org/africarenewal/magazine/may-
2020/coronavirus/implementing-africa%E2%80%99s-free-trade-pact-best-stimulus-post-covid-19-economies 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МСП: ДОСВІД АВСТРІЇ 

 
Австрійська економіка характеризується своїм відкритим, міжнародно-орієнтованим характером, зрос-

таючими показниками наукомістких секторів економіки, постійним приростом обсягів надання технологічних 
послуг та зростанням кількості малих і середніх підприємств (МСП). Більше 20% австрійських витрат на 
дослідження та розробки фінансуються за рахунок іноземних джерел, в основному в приватному секторі [3]. 
Австрія вважається провідним новатором світу, близько 3% свого ВВП вона витрачає на НДДКР. У міжнарод-
ному рейтингу інновацій, який був представлений на виставці ConsumerElectronicsShow 2018 р. у Лас-Вегасі, 
Австрія зайняла 12-е місце [5]. 

В Австрії з 2011 р. реалізується «Стратегія досліджень, технологій та інновацій», згідно з якою ключо-
вими напрямками інноваційної політики стали: реформування наукових установ; розвиток системи державних 
закупівель як інструменту стимулювання інновацій; інтенсифікація використання сучасних інформаційних 
технологій у державній інфраструктурі (електронна система уряду та електронна система охорони здоров’я); 
розвиток інструментів фінансування підприємств з високим інноваційним потенціалом [1]. 

За формування та реалізацію інноваційної політики на державному рівні відповідають два міністерства 
Австрії: Федеральне міністерство науки й наукових досліджень, яке у 2017 р. профінансувало 77,4% державних 
витрат на науково-дослідну діяльність, а також Федеральне міністерство транспорту, інновацій та технологій, 
яке профінансувало 16,5% аналогічних витрат [1]. Крім органів державного управління, інноваційну систему в 
Австрії також утворюють: вищі навчальні заклади; Австрійська академія наук; Асоціація досліджень Крістіана 
Доплера; Асоціація Людвіга Больцмана; Інститут науки і технологій; Асоціація співробітництва науково-
дослідних інституцій економіки Австрії; Австрійський технологічний інститут [2]. 
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Державні ініціативи в інноваційній сфері реалізуються у трьох ключових програмах: COMET, Bridge та 
COIN. Програма COMET функціонує з 2006 р., її головною метою є розвиток партнерства економічного та 
наукового секторів у сфері найбільших науково-дослідних проектів. Найбільше проектів за цією програмою 
профінансовано у сфері машинобудування (38%), хімії (18%), електроніки й електротехніки (13%) та інфор-
маційних технологій (9%). Галузі видобувної промисловості та металургії, фармації, фармакології та токси-
кології, хімічної інженерії, технологій переробки пального та нафтопродуктів мають по 3% у структурі 
фінансування, найменша частка належить проектам екологічних довгострокових досліджень – лише 2% [1]. 

Фінансування фундаментальних досліджень та інноваційної діяльності економічних суб’єктів в Автрії 
здійснюють: Фонд наукових досліджень; Австрійське агентство з промоції наукових досліджень, Банк розвитку  
та ін. [1]. 

У 2019 р.Forbesназвав Віденьнайкращиммістом для започаткуваннябізнесу. В Австрії, порівняно з 
іншимиєвропейськимикраїнами, доситьвисокі ставки податків і зборів, щодозволяють розширити джерела 
фінансування МСП шляхом реалізації комплексної програми заходів підтримки стартапів та інноваційних 
проектів. Вітчизняні фірми з венчурним капіталом, такі як Speedinvest, і численні бізнес-ангели постійно допо-
магають стартапам, надаючи фінансування [6]. У 2018 р. Обсяги вкладенихресурсів у стартапи виросли на 
вражаючі 63%: 99 компаній залучили 237 млн. євро [4]. 

Австрійські компанії AFFiRiS, BionoricaResearch, Borealis, Bosch, Frequentis, GREENoneTEC, Infineon, 
MagnaSteyr, Ottobockуспішно працюють по всьому світу, а австрійські вчені працюють і займаються дослід-
ницькою діяльністю в найпрестижніших університетах Європи, Азії та США.  

Основою інноваційного розвитку Австрії є державно-приватне партнерство. За даними ОЕСР, в Австрії у 
період 2000-2016 рр. спостерігалося стрімке зростання частки витрат на НДДКР у структурі ВВП, що є 
результатом державної політики у сфері інновацій, що проявляється у фінансуванні різноманітних програм, 
спрямованих на розвиток наукового потенціалу країни, стимулюванні впровадження інновацій та нових 
технологій у виробництво, а також у підготовці висококваліфікованих кадрів. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ШВЕЦІЇ:  
ІННОВАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Швеція має мету виробляти електроенергію на 100% з відновлюваної енергії до 2040 р. Відновлюваною 

енергією може бути енергія, що виробляється водою, вітром або сонцем або будь-яким іншим джерелом, який 
поповнюється в результаті природного процесу. Частка відновлюваної енергії, використовуваної у Швеції, 
продовжує зростати. Уже в 2012 р. країна досягла мети уряду на 2020 р. – 50 %. Швеція має багаті запаси води і 
біомаси, що сприяє збільшенню частки відновлюваної енергії в країні. Гідроенергетика (вода) і біоенергетика є 
головними поновлюваними джерелами у Швеції – гідроенергія в основному для виробництва електроенергії і 
біоенергія- для опалення. 

Над цим проектом щодо трансформації економіки  працює спеціальний комітет у складі промисловців, 
учених, фермерів, виробників автомобілів, урядовців та інших експертів. Тим самим шведи хочуть убезпечити 
себе від можливих потрясінь, коли зміни клімату зруйнують економічні системи держав або нестача нафти у 
світі призведе до нового стрибка цін. 

Доступ до енергії у Швеції хороший, і в основному це не є проблемою. Енергетична проблема пов'язана з 
декількома екологічними цілями Швеції, в тому числі з цілями в області якості навколишнього середовища: 
чисте повітря, зниження впливу на клімат і гарне природне середовище. У Швеції найвища частка кінцевого 
використання відновлюваної енергії в ЄС. Однак між різними секторами є відчутні відмінності. Енергоємність 



77 
 
у Швеції поступово знижувалася протягом багатьох років. Швеція прагне скоротити цю інтенсивність на 20% з 
2008 по 2020 рр. У період 2008-2014 рр. енергоємність знизилася на 10%. У 2016 р. Комісія з енергетичної 
політики Швеції представила пропозиції про нові і більш строгі цілі для Швеції в певних областях. Комісія 
пропонує, щоб мета полягала в тому, щоб вироблення електроенергії в 2040 р. цілком складалося з понов-
люваних джерел енергії і щоб у 2030 р. ефективність використання енергії була на 50% вища, ніж в 2005 р., з 
точки зору енергії, що поставляється в відношенні ВВП.  

Пояснюючи амбітні плани шведського уряду, один з його посадовців заявив: «Ми хочемо підготуватися 
до світу без нафти і в моральному, і в технічному аспекті. Наш план – це відповідь на глобальні зміни клімату, 
підвищення цін на нафту і попередження деяких експертів про те, що незабаром запаси нафти у світі почнуть 
вичерпуватися». 

Енергетична політика уряду також сприяє використанню поновлюваних джерел енергії. Система серти-
фікатів на електроенергію – ринкова система підтримкивиробництваелектроенергії з поновлюванихджерел – 
один ізприкладів. Щобвідповідативимогам, електрикамаєнадходитивідвітру, сонячної, геотермальної або 
хвильової енергії; біопалива або малих гідроелектростанцій. Підприємства роздрібної торгівлі електроенергією 
зобов'язані купувати частину «зеленої електрики» в рамках своєї звичайної поставки, а виробники електро-
енергії отримують сертифікацію на поновлювану електроенергію, яку вони виробляють. З 2012 р. Швеція і 
Норвегія мають спільний ринок електроенергії, тому система сертифікації поширюється на обидвікраїни. 

Небагатокраїнспоживаютьбільшеенергії на душу населення, ніжШвеція, але викидивуглецю у Швеції 
нижчі, ніж в інших країнах, незважаючи на високеспоживання. Згіднозі статистикою Світового банку, середньоста-
тистичний американець викидає в атмосферу майже в чотири рази більше двоокису вуглецю (CO2) в рік, ніж 
середньостатистичний швед. 

Причина низькогорівнявикидів у Швеціїполягає в тому, щоблизько 80% виробництваелектроенергії у Швеції 
проводиться за рахунокядерної та гідроенергетики. У Швеції на даний час є три атомністанції з вісьмома ядерними 
реакторами в комерційнійексплуатації, але ядерна енергетика залишається темою, яка розділяє політичні партії у 
Швеції. Близько 12% електроенергії надходить від енергії вітру. Крім того, на теплоелектроцентралі (ТЕЦ) припадає 
9% виробництва електроенергії у Швеції, і вони в основному працюють на біопаливі. 

Оскільки понад 40% загального споживання електроенергії у Швеції йде на обігрівання житла та сфери 
послуг, одним із способів зменшення споживання є створення низькоенергетичних резиденцій. Такі будинки 
називають «пасивними», оскільки працюють за рахунок енергії, яка вже там перебуває, як, наприклад, енергія з 
тепла тіл людей, електроприладів, освітлення і сонячних променів. Такі будинки були побудовані по всій 
Швеції, зокрема у Стокгольмі, Гетеборзі, Вестеросі та Гельсінгборзі. Восени 2011 р. перший NordicEcolabel 
багатоквартирний будинок було побудовано у Стокгольмі. Будівля (36 квартир) виробляє удвічі менше викидів 
вуглекислого газу, аніж звичайний житловий будинок. 

Детальна характеристика сучаснихальтернативнихджереленергії у Швеції у табл. 1.  
 

Таблиця 1 
Характеристика і стан альтернативних джерел енергії Швеції 

 

Джерело 
енергії 

Характеристика 

Сила вітру У 2000 р. вир-во у Швеції склало 0,5 ТВтч, а до 2018 р. Цей показниксклав 16,6 ТВтч. Сьогодні у Швеції 
близько 3600 вітровихтурбін. 

Біоенергія У Швеціїбільшелісів, ніж у більшостііншихкраїн – 63% земельного покриву. Біоенергетика в основному 
використовується для опалення- як в приватнихбудинках,  так  і в централізованомутеплопостачанні. 

Сонячна 
енергія 

Шведськийриноксонячних батарей почав рости за допомогою державного фінансування. У 2017 р. 
загальнавстановлена потужністьсклала 231 МВт. Шведськеенергетичне агентство інвестує в дослідження в 
областісонячноїенергетики, сонячноїфотоелектричної і сонячноїенергії, а 
такожпропонуєінвестиційнупідтримкуприватним, державним і комерційнимсуб'єктам. 

Потуж-
ність хвилі 

При переході до сталогосуспільствахвильоваміцьможе стати важливоютехнологією в майбутньому, але 
вона все щевідноснонерозвинена. 

Теплові 
насоси 

Вони виробляютьенергію, передаючи тепло з землі, води абоповітря. Кількістьтепловихнасосів у 
Швеціїрізкозросла з 1990-х рр., щосприялоскороченнювикористанняенергії для опалення та 
гарячоговодопостачаннябудівель. 

Водень Швеція одна з багатьохіншихкраїн, яка розглядаєможливістьвикористанняводню в якостіпаливаабо для 
електрики та опалення.  

Тепло тіла Так званіпасивнібудинки, якібудуються без звичайних систем опалення та зігріваються теплом, виділеним 
їхніми мешканцями та електричнимиприладами. Перший пасивнийбудинок у Швеціїбувпобудований у 2001 р. 

 
Висновок. Країна впевнено йде до своєї цілі, яка також відповідає 7 цілі сталого розвитку  Глобальної 

ініціативи ООН – Забезпечити можливість використання доступної, надійної, безпечної та сталої енергії для 
всіх мешканців. Швеція має на меті виробляти електроенергію на 100% з відновлюваної енергії до 2040 р. 
Частка відновлюваної енергії, що використовується у Швеції, продовжує зростати. Уже в 2012 році країна 
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досягла мети уряду на 2020 рік – 50 %. Швеція має багаті запаси води і біомаси, що сприяє збільшенню частки 
відновлюваної енергії у країні. Головними альтернативними джерелами енергії у Швеції є гідроенергетика і 
біоенергетика. 

 
1. Globalgoals[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://smartcitysweden.com/global-goals/ 
2. Affordablecleanenergy [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу:https://smartcitysweden.com/global-goals/affordable-clean-energy/ 
3. EnergyuseinSweden[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://sweden.se/nature/energy-

use-in-sweden/ 
4. Шведський підхід до сталого розвитку [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу:http://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/shvedskyy-pidhid-do-stalogo-rozvytku 
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МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПОСЛУГ: СТАН І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 
 

Ринок послуг – це розгалужена система вузькоспеціалізованих ринків. До них зокрема можна віднести ринок 
транспортних послуг, комунікацій,страхові та фінансові послуги, комунального обслуговування, громадського 
харчування, туристично-рекреаційних послуг, франчайзинг, торгівля ліцензіями і патентами, готельний бізнес, 
рекламні й консалтингові послуги, агентські та брокерські послуги, адвокатські послуги, ріелторські послуги, «ноу-
хау», торгівля промисловими зразками та корисними моделями, інжиніринг, лізингові послуги тощо. 

В розвинутих індустріальних країнах сфера  послуг є важливим сектором економіки та займає  все більш 
стійкі позиції у світовому господарстві.  Також для багатьох країн характерними є тенденції збільшення обсягів 
виробництва послуг, зростання доходів від сервісної діяльності, зростання  зайнятості в цій сфері, загострення 
конкуренції,  збільшення експорту та імпорту послуг. Зміни, які  відбуваються в сервісному секторі у світовому 
масштабі, настільки суттєві, що сучасну економіку визначають як економіку послуг або сервісну  економіку.  

Лідерами тут є вісім найбільш розвинутих країн, на які припадає до 70 % світового експорту послуг і 
понад 50 % їх імпорту. До речі, на чотири з цих країн, а саме: США, Велику Британію, Німеччину і Францію, 
припадає 44 % усього світового експорту послуг. Майже абсолютними споживачами на ринку послуг є країни, 
що розвиваються, за винятком хіба що кількох «нових індустріальних країн», або ринків, що виникають, таких 
як Південна Корея (експортує інжинірингові, консалтингові та будівельні послуги), Мексика (туризм), 
Сінгапур (фінансові та банківські послуги). Безліч малих острівних країн спеціалізуються на туристичному та 
готельному бізнесі, що виступає мало не єдиним джерелом їхнього існування[1]. 

Ринок послуг порівняно з ринками товарів має певні особливості та характеризується високою 
швидкістю обігу капіталу внаслідок більш короткого виробничого циклу; територіальною сегментацією та 
локальністю; високою різноманітністюпродукту в одній і тій же галузі; індивідуальністю та нестандартністю 
наданих послуг і технологій у багатьох галузях сфери послуг; високою невизначеністю результату під час 
надання послуг,наявністю асиметрії маркетингової інформації; високою чуттєвістю до ринкової кон’юнктури. 

Сучасній стан ринку послуг має певні характерні особливості розвитку. Для нього є важливим розвиток 
та ефективна діяльність малих господарських утворень, а також збільшення обсягу реалізації послуг через 
зростання попиту на них та високі показники діяльності колективних підприємств [2]. 

На ринку послуг існують також певні проблеми, які потребують вирішення. На даний час існують країни 
наділені унікальними туристичними та культурно-рекреаційними ресурсами, які не мають сформованої системи 
взаємозв’язку між усіма видами економічної діяльності, зокрема транспортом, будівництвом, промисловістю, 
культурою. Також, проблемою є відсутність інформаційного забезпечення про стан ринку туристичних послуг 
країн та статистичної інформації, а також недостатня автоматизація процесів туристичної діяльності. Тому, для 
таких країн важливо розвиватись, покращувати рекламу, кооперативні зв’язки на міжнародному туристичному 
ринку, що допоможе  залучити інвестиційні ресурси. 

Отже, послуги відіграють головну роль у всіх сучасних національних економіках розвинутих країн. 
Ефективний сектор послуг має вирішальне значення для торгівлі, економічного зростання, повноцінного 
економічного розвитку, а також виступає каталізатором усієї світової торгівлі й розвитку. 

 
1. Міжнародний ринок послуг [Електронний ресурс] –Режим 

доступуhttps://pidru4niki.com/76793/ekonomika/mizhnarodniy_rinok_poslug 
2. Співак Л. Формування ринку послуг в трансформаційній економіці : дис. … канд. екон. наук /Л. Співак. – К., 

2002. – 192 с. 
3. Чепурда Л. Оцінка сучасного стану і тенденцій розвитку ринку послуг України / Л. Чепурда // 

БізнесІнформ. – 2013. – № 4. – С. 270–273 
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ІНВЕСТИЦІЇ В ІННОВАЦІЇ – ДОЦІЛЬНІСТЬ ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ? 
 

Напевно кожен із нас чув фразу: “Диференціюйся або помри” [1]. І справді, без постійних змін та 
вдосконалень підприємствам не вдалося б підтримувати відповідний рівень ефективності і рано чи пізно 
довелося б вдосконалюватися, щоб стати успішними та втриматись на ринку. При цьому дуже важливо, 
створюючи щось нове, враховувати в першу чергу вплив на навколишнє середовище, а не тільки на прогрес у 
виробництві. 

Огляд літературних джерел [1-4] дає підстави стверджувати, що під інноваціями розуміють перетворення 
потенційного науково-технічного прогресу в реальний, який відображається в нових продуктах та технологіях 
[2]. Представники більшості інвестиційно-інноваційних теорій наголошували на тому, що основні економічні 
процеси у довгостроковому періоді значною мірою залежать від особливостей науково технічного прогресу. 
Активна інвестиційно-інноваційна діяльність підприємницьких структур формує новий тип розвитку країни та 
сприяє її загальному соціально-економічному зростанню [3]. 

Досліджуючи інноваційні процеси в Україні, доцільно зауважити, що вони розвиваються у повільних 
темпах через відсутність єдиної системи управління інноваційними процесами на всіх рівнях, низький рівень 
фінансування, застарілість матеріально-технічної бази  [4].  

Відмінна риса сучасної економіки – прискорений розвиток нематеріальної сфери господарської 
діяльності. Сьогодні саме інтелектуальний капітал є потенціалом економічного зростання як підприємства так і 
країни загалом. Проаналізуємо які обсяги інвестицій скеровуються на розвиток інтелектуального капіталу в 
Українї та в інших країнах світу (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Обсяги інвестицій в інновації країн світу  

у 2018 р.( млрд дол.) [6] 
 
З даного графіку видно, що Україна значно відстає у розмірах витрат на наукові дослідження [6-7]. 
В сучасних умовах склалася така ситуація, що інновації, які раніше здійснювалися за рахунок центра-

лізованих джерел, звелися до незначних величини, тоді як інвестиції, що володіли внутрішньою структурою, 
втратили її і стали не впорядкованими і неорганізованими, перетворилися тільки в короткострокові цілі 
інвесторів. [8] Вихід з такого становища – методика Пітера Тіля «Від 0 до 1». Ефективність такої методики 
підсилюється тим, що багато молоді мріє про свій стартап з метою покращити майбутнє і їм для цього 
необхідні інвестиції. Не можна обмежувати прогрес тільки комп’ютерними технологіями та Силіконовою 
долиною[9]. 

 
1. Джек Траут “Диференціюйся, або помри” [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.yakaboo.ua/diferencijujsja-abo-pomri.html. 
2. Климчук С.А. Інвестиції, інновації в економіці [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛЬЩІ 

 
Корпоративна соціальна відповідальність – це відповідальність компанії за здійснення своєї діяльності на 

благо суспільства та екології, яка грунтується на добровільності, прозорості та систематичності. Сьогодні все 
більше компаній стають соціально відповідальними, адже така політика дає багато переваг: репутація, довіра 
стейкхолдерів, вихід на нові ринки, збільшення інвестицій, примноження доходів, впровадження інновацій та 
інше.  

Пропонуємо розглянути розвиток КСВ на прикладі інвестиційно-інноваційних підприємств Польщі. 
Зазначимо, що у 2004 р. польський уряд почав активно розповсюджувати принципи КСВ і показувати на 
практиці її переваги для бізнесу та суспільства. У 2009 р. була створена урядова група на чолі з Міністром 
економіки, яка діє і досі [1].  

Сьогодні політика Польщі у сфері КСВ базується на таких основних засадах:  
• поширення концепції КСВ та основної інформації про останні ініціативи, упроваджені міжнародними 

організаціями в цій області;  
• показувати взаємозв’язки між добровільними зобов’язаннями з корпоративної соціальної відповідаль-

ності та підвищенням конкурентоспроможності компаній і їх авторитету на ринку;  
• привертання уваги до підприємств з КСВ іноземних інвесторів;  
• популяризація концепції корпоративної соціальної відповідальності між місцевими урядовими 

відомствами [2]. 
Польські інвестиційно-інноваційні підприємства, зокрема малі та середні, орієнтовані, головним чином, 

на досягнення короткострокових ринкових цілей. Їм ще не притаманне довгострокове стратегічне бачення. Це 
також стосується і великих підприємств, але меншою мірою.  

Прикладом діяльності компаній на благо суспільства є щорічна ініціатива компанії KraftFoodsPolska 
«Тиждень волонтаріату». Її метою є подолання проблеми недоїдання, марне витрачання продукції та популяри-
зація здорового способу життя. В межах цієї акції працівники були залучені до очищення довкілля, висаджу-
вання дерев, допомагали багатодітним родинам, одиноким матерям, та іншим представникам з соціально 
незахищених верст населення. Загалом акцією було охоплено близько 1700 осіб з усіх регіонів країни, було 
виконано більше 2300 годин робіт 390 волонтерами (з 3200 працівників). 

В польських компаніях також проводять різні акції та заходи, які допомагають новим працівникам 
швидше і легше адаптуватися до умов праці та нового колективу. Зокрема, це програми «Стартер – підручник 
нового працівника» (Група Allegro), «Вступне навчання і інтеграція нових працівників» (MichelinPolska). 

Також компанії закликають працівників до здорового способу життя. Прикладом може слугувати TESCO 
Polska. В 2011 році близько 6 тис. працівників компанії були залучені до різних заходів програми «Закликаємо 
жити здорово», метою якої є мотивування участі у профілактичних дослідженнях, поширення знань про здо-
ров’я і загрози здоров’ю, заохочення активного способу життя, здорового харчування і невживання тютюну [3]. 

Отже, на основі згаданих вище компаній можна зробити висновок, що польські інвестиційно-інноваційні 
компанії активно починають дотримуватись принципів корпоративної соціальної відповідальності. За рахунок 
такої політики вони покращують як внутрішнє, так і зовнішнє середовище компанії. Розвиток КСВ забезпечує 
економічну стійкість та стабільність розвитку підприємства.  

 
1. Демографія, економіка праці, соціальна економіка. URL: 

http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/download/609/566/ 
2. Концептуальні засади КСВ URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/13031/7/N_Orlova_M_2_IS.pdf 
3. RaportOdpowiedzialnybiznes w Polsce 2011. Dobrepraktyki. – Warszawa: ForumOdpowiedzialnegoBiznesu, 

2012. – 138 s.  
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ  
ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Глобалізація сучасного світового господарства має суттєвий вплив на систему міжнародних еконо-

мічних, політичних та соціальних відносин, вона задає нові тенденції розвитку національних економік багатьох 
країн світу. 

Щоб постійно бути першими і потужними, передові країни світу переорієнтовують свої національні 
економіки на інноваційні системи. Таким чином утворюються так звані інноваційні екосистеми. Під іннова-
ційною екосистемою слід розуміти поєднання держави, підприємницького та дослідницького середовища з 
використанням організаційних, нормативних, навчально-методичних та фінансових ресурсів і запровадження 
механізму передачі знань з метою трансформації їх в інноваційні продукти [1]. 

В Україні інноваційна система знаходиться на стадії формування та розвитку. Існують венчурні фонди, 
основні з яких є переважно членами UVCA. Що стосується їхньої діяльності, то можна сказати, що активність 
українських венчурних фондів значно нижча, ніж закордонних. Про це свідчать наступні цифри: 331 угода за 
2017 рік укладена в Німеччині стосовно інвестицій у стартапи; тим часом в Україні ця цифра становить 89 угод 
за 2017 рік, середній розмір інвестицій складав приблизно 500 тис. $ в 1 проект [2]. На основі цього можна 
зробити висновок про значний розрив у розвитку інноваційних екосистем між Європою та нашою державою.  

Перші бізнес-інкубатори в Україні почали створюватись наприкінці XX – початку XXI століття, серед 
них відомими є: технологічний бізнес-інкубатор “Харківські технології”, бізнес-інкубатор Херсонської про-
мислової палати, бізнес-інкубатор Об’єднаного профкому Чорнобильської АЕС. Згідно даних, опублікованих 
Державною регуляторною службою України, у 2016 році в Україні було понад 70 офіційно зареєстрованих 
бізнес-інкубаторів. Проте, на даний момент УАБІІЦ нарахувала один тільки десяток діючих бізнес-інкубаторів: 
Білоцерківський, Славутицький, Хмельницький, Львівський, Івано-Франківський тощо [3].  

Вважаю, що таке зменшення пов’язане з недостатньою підтримкою з боку держави. Звичайно, є низка 
нормативно-правових актів, які регулюють процес формування та розвитку української інноваційної 
екосистеми: Господарський Кодекс, Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4.07.2002 р., Закон 
України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р., Закон України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» від 13.12.1991 р. [3], але уряду варто більше уваги приділяти цій сфері.  

Підсумувавши вище наведені факти, можна зробити висновок про те, що в країні існують проблеми 
формування і розвитку інноваційної екосистеми, серед них виділено наступні:   

1) Неефективна взаємодія між основними елементами екосистеми – між розробниками (підприємці, 
науковці, винахідники, венчурні інвестори, наукові установи) та органами державної влади. Це підтверджує 
наведена нижче структура джерел фінансування інноваційних заходів підприємств України в 2018 р. 

 

 
 

Рис. 1. Джерела фінансування інноваційних заходів  
підприємств України в 2018 р. [4] 

 
2) низький розвиток інфраструктури, за допомогою якої відбувається підтримка малих інноваційних 

підприємств. На даний момент Україна в процесі втілення широкого спектру реформ, спрямованих на покра-
щення добробуту населення. Проте, інфраструктура регіонів держави відрізняється майже в кожному рівнем 
розвитку [5]. За рівнем розвитку інфраструктури Україна у 2018 році посіла 89 місце у світовому рейтингу 
країн [6]. 
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3) мала кількість інноваційно-технологічних проектів, а наявні не є достатньо інвестиційно привабли-
вими та конкурентоспроможними. У 2018 році Україна за глобальним індексом інновацій посіла 43 місце у 
світі. А за індексом конкурентоспроможності посіла 83 позицію у світовому рейтингу [6]. Хоча в нас є всі 
шанси бути значно вище в рейтингах інноваційної спрямованості за рахунок розумних і талановитих людей. 
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Конкурентоспроможність – це складне та багатовимірне поняття, яке застосовується широко до різних 

соціальних та економічних обставин.  
Світовий економічний форум визначає конкурентоспроможність як сукупність інституцій, політики та 

факторів, що визначають рівень країни продуктивність праці. Рівень продуктивності, в свою чергу, встановлює 
рівень процвітання до якої може дійти економіка.  

Конкурентоспроможність із використанням глобального індексу конкурентоспроможності, згідно з яким 
середньозважене середнє складається з безлічі різних компонентів, які згруповані в 12 опор конкуренто-
спроможності: установи, інфраструктура, макроекономічне середовище, охорона здоров’я та початкова освіта, 
вища освіта та професійна підготовка, ефективність ринку товарів, ефективність ринку праці, розвиток 
фінансового ринку, технологічна готовність, розмір ринку, витонченість бізнесу, інновації. 

Потім конкурентоспроможність країни слід аналізувати не лише за національні інституції та країни, а 
також транснаціональні корпорації, щоб прийняти гарне рішення, у сенсі країни та промисловості – 
інвестувати.  

На сьогоднішній момент Європа продовжує активно приваблювати інвесторів з усього світу.Щороку 
іноземні інвестиції вкладаються в рекордну кількість проектів країн Центральної та Східної Європи , а саме: 
Польща, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Чехія та інші.  

Сьогодні європейські країни роблять усе можливе у рамках антимонопольного законодавства ЄС, щоб 
підвисити інвестиційну привабливість за рахунок фінансового сприяння та податкових пільг.  

Країни Центральної Європи відкривають перед зарубіжними інвесторами цілий ряд можливостей. 
Сьогодні Центральна та Східна Європа відіграє значну роль як на європейському просторі, так і в 
міжнародному бізнесі. Також для залучення іноземних інвесторів багато країн за допомогою національного 
законодавства створюють сприятливий податковий клімат в країні.  

Суттєве скорочення ставок в області корпоративного оподаткування є рушійною силою щодо впливу на 
прийняття рішень про переміщення виробництва і сервісної діяльності в Центральну та Східну Європу.  

Таким чином, на теперішній час країни Центральної та Східної Європи залишаються високо конку-
рентноздатними та привабливими для іноземних інвесторів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ  
(НА ПРИКЛАДІ ІРЛАНДІЇ )  

   
Розвиток медичної галузі у світі набуває дедалі більшого значення, особливо в періоди, коли людство 

зустрічається з викликами у сфері забезпечення здоров’я від раніше невідомих захворювань. 
Ірландія є домівкою для розробки, виробництва та обслуговування 18 з 25 найбільших світових компаній 

з виробництва медичних препаратів.  Як результат, ірландські медичні компанії відповідають суворим 
стандартам та потребам міжнародних лідерів у цій  галузі [1]. Саме синергійний ефект, що виник в результаті 
інтенсивної співпраці між компаніями, дослідницькими установами та клініцистами Ірландії, робить її 
ідеальною платформою для медичних компаній щодо запуску та впровадження інновацій.  

 

 
Рис. 1. Кількість заяв на патенти медичних технологій в Ірландію з 2009-2019 рр. [3] 

 
Ірландський сектор MedTech став одним із провідних кластерів медичних виробів у всьому світі. На 

сьогодні експорт медичних  та діагностичних виробів становить 8% усього товарного експорту Ірландії. Країна 
є другим за величиною експортером продукції MedTech в Європі за рейтингом ВВП. 

Понад 25% населення світу, що страждає на діабет, споживають ін'єкційні пристрої, виготовлені в Ір-
ландії. Варто зауважити, що  50% апаратів штучної вентиляції легенів у  лікарнях по всьому світу виробляються 
в даній країні . [2] 

Університетські дослідження, науково-дослідні центри та ділова співпраця сприяють інноваціям у 
медичній сфері Ірландії. Чотирнадцять провідних технологічних центрів зосереджуються у виробництві 
фармацевтичних препаратів та втіленням у життя новаторських ідей у сфері медицини. Зразкове регуляторне 
середовище Ірландії продовжує відігравати ключову роль у залученні глобальних компаній в інноваційну сферу 
діяльності країни. Регулюючі агенції тісно співпрацюють не лише з галуззю в цілому, але і з окремими 
компаніями, щоб забезпечити якість виробленої продукції. Ірландія має п'ять клінічних дослідницьких установ і 
посідає перше місце у світі за обміном технологіями. Близько 25% компаній в країні мають спеціальний мандат, 
що надає їм право на розробку інноваційних препаратів. Ця можливість забезпечує розвиток сектору відповідно 
до міжнародних потреб. Ця галузь також тісно інтегрована з ключовими академічними центрами передового 
досвіду, включаючи AMBER, Національний інститут Тиндалла, BDI, SEAM та APT. 

Окрім того, в Ірландії діє мережа Центрів передачі інновацій, створених, переважно, завдяки фінансу-
ванню ЄС, які забезпечують національний та міжнародний трансфер технологій, налагодження партнерських 
відносин між замовниками та виконавцями НДДКР. В країні надається підтримка з ліцензування інноваційних 
продуктів, продаж ліцензій на різних умовах, супровід у створенні стартапів  тощо. 

Визначальним принципом державної політики у сфері інноваційної діяльності є створення сприятливого 
середовища для залучення транснаціональних корпорацій, які приноситимуть технологічний та інвестиційний 
капітал. Паралельно створюються умови для розвитку національних експортно-орієнтованих та наукомістких 
підприємств. Особлива увага приділяється взаємодії та співпраці ТНК та національних підприємств, що 
призводить до обміну досвідом та широкого трансферу технологій.   
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Відтак, Ірландія успішно використовує усі можливості для подальшого орієнтування на власні наукові та 
виробничі розробки,  подальше лідерство у сфері інноваційного і наукомісткого виробництва, зокрема і в 
медичній галузі. 

 
1. Medtech в Ірландії – Режим доступу – https://irishadvantage.com/medtech/ 
2. Медичний технологічний сектор Ірландії – Режим доступу –  https://www.idaireland.in/doing-business-

here/industry-sectors/medical-technology 
3. Медичні патенти у Ірландію – Режим доступу – https://www.statista.com/statistics/1001945/ireland-

patent-applications-in-medtech/ 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 
 

Вітчизняні теоретики і практики вивчають позитивний світовий досвід управління інвестиційною актив-
ністю підприємництва з метою його використання в умовах національної економіки, що розвивається. Допомо-
гти вирішити проблеми національної економіки на етапі її адаптації до міжнародних вимог і стандартів управ-
ління можливо шляхом імплементації закордонного досвіду у вітчизняну практику, що дозволить підвищити 
конкурентоспроможність продукції та розвивати ділову активність. 

Україна ідентифікується як держава з низьким рівнем інвестиційної активності, тобто без впровадження 
термінових заходів підвищити рівень інвестування для повноцінного економічного зростання не вдасться. За 
рахунок сприятливого інвестиційного клімату таким країнам, як Нідерланди, Ірландія, Норвегія вдалося 
переламати тенденцію відпливу капіталу, яка спостерігалася в попередні роки, в результаті ці держави суттєво 
підвищили свої позиції в рейтингу. В той же час РФ, Угорщині, Словенії, , Туреччині протистояти кризовим 
явищам не вдалося, що негативно позначилося на інвестиційній діяльності країн. 

Винятково важливе значення для інвестиційного пожвавлення має зарубіжний досвід створення сприят-
ливих умов для розвитку приватного сектора на власній основі. З практики найуспішніших у цьому відношенні 
країн (Угорщина, Польща) випливає, що це завдання вирішується за допомогою цілеспрямованої державної 
підтримки малого підприємництва. Простежується прямий зв’язок між їх обсягами і темпами економічного 
зростання, а також між накопиченням критичної маси прямих іноземних інвестицій і початком подолання 
тенденції примітивізації структури економіки [1]. 

Значну роль держави у становленні здорової ринкової економіки ілюструє не тільки факт збереження 
високих бюджетних витрат, також принципове значення має їх структура. Позитивна господарська динаміка 
простежується у країнах із відносно великими державними витратами на освіту і науку. Наприклад, в 
Угорщині, Чехії та Польщі зберігалося співвідношення асигнувань на освіту до ВВП десятки років, у той час як 
у Болгарії, Румунії та країнах СНД воно суттєво скорочувалося. У кризовий період в абсолютному вираженні 
вони практично скрізь знизилися, але темпи падіння у країнах Східної Європи виявилися набагато більшими, 
ніж у розвинених країнах [2]. Описаний досвід є прийнятним для збалансування ресурсного, наукового і 
виробничо-технічного потенціалу національного бізнесу. 

Досвід країн-учасниць ЄС доводить, що частіше більш ефективним та результативним є використання ін-
вестиційних податкових пільг в країнах з низьким рівнем доходу. Сприятливий інвестиційний клімат розвину-
тих країн є привабливим для інвесторів, готових вкладати ресурси заради високих прибутків, а не через 
податкові пільги. Ефективне використання податкових стимулів можливе лише при їх детальній розробці з 
розрахунком ефектів для всіх учасників: інвесторів, держави, споживачів. У багатьох країнах з низьким рівнем 
доходу використовувалися «дорогі» з бюджетної точки зору податкові канікули і пільги з податку на прибуток 
для залучення інвестицій, у той час як інвестиційні податкові кредити і прискорена амортизація приносять 
більше інвестиційного доходу державі. 

Основним інвестиційним інструментом ЄС традиційно є фінансування наукових досліджень і розробок, 
що охоплюють майже всі наукові дисципліни, є рамкові програми, розраховані на 5 років. Так діюча восьма 
найбільша рамкова програма Європейського Союзу HORIZON 2020 з фінансування науки та інновацій 
розрахована на 2014 – 2020 роки. За ініціативою ЄС, вона виділяє кошти на конкурсній основі на підтримку 
розвитку і впровадження інновацій, в тому числі у підприємництві і промисловості. Загальний фонд програми 
складає 80 млрд. євро [3]. 

Отже, для активізації інвестиційної діяльності в Україні варто: 
− створити сприятливі умови для розвитку приватного сектора шляхом цілеспрямованої державної 
підтримки малого підприємництва (за прикладом Угорщини); 

− здійснювати великі державні витрати на освіту і науку для збалансування ресурсного, наукового і 
виробничо-технічного потенціалу національного бізнесу (за прикладом Чехії, Польщи); 
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− використовувати знижену ставку ПДВ до професійної установки конкретних енергозберігаючих 
матеріалів (за прикладом Великобританії); 

− застосування інвестиційних податкових пільг (за прикладом Ірландії).  
Таким чином, імплементація досвіду розвинених країн із управління і підтримання інноваційно-

інвестиційної компоненти економічної безпеки можлива лише з урахуванням національних особливостей та 
менталітету і прогнозування очікуваних наслідків, до яких здатна призвести стратегія запозичень. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СТАРТАП-ІНДУСТРІЮ 
 

Стартап є одним із найбільш успішним та найприбутковішим методом заробітку, а також чудовою 
можливістю розвинути певну ідею та вивести її на ринок за допомогою бізнес-ангелів або венчурних фондів. 
Іншими словами  це щойно започаткована компанія (може навіть не бути юридичною особою), яка розвиваєть-
ся в умовах невизначеності, перебуває на стадії розвитку й будує свій бізнес на основі інноваційних ідей чи 
технологій. Важливою рисою стартапів є високий інтелектуальний потенціал команди засновників. За оцінками 
західних експертів майже 100% вартості стартап-проекту базується на його інтелектуальній власності.[1]  

Сьогодні стартапи досить активно відвойовують свою нішу у світовій економіці. Беззаперечними 
лідерами на глобальній арені за кількістю проектів були і залишаються такі країни: США (65 910), Індія (8 505), 
Велика Британія (5 418).[3] Однак інші регіони, зокрема азіатський (наприклад, Сінгапур, Південна Корея), 
також мають хороші показники у міжнародних рейтингах.  

У світовому масштабі стартап-проекти відіграють ключову роль в економіці багатьох розвинутих країн, 
щорічно генеруючи понад 3 трлн.дол. Проте раптовий спалах вірусу COVID-19 став основною причиною 
«масового вимирання» більшості проектів,  значно обмеживши їх розвиток. Фінансування венчурного капіталу 
зменшилося на 20% у всьому світі за перші три місяці 2020 року, паралельно у Китаї воно зменшилось на 50%. 
Понад 72% світових стартапів зафіксували скорочення своїх доходів з початку кризи, і зниження становило в 
середньому 32% і тільки 12%  зафіксували значне зростання. [3] 

Тим не менш, навіть в часи розпалу пандемії  стартап-проекти продовжували відігравати вирішальну 
роль для економік країн. Криза відкрила можливості для тих стартапів які можуть бути корисними в коротко-
строковій перспективі. Багато молодих інноваційних компаній швидко відреагували на поширення вірусу та 
розробили засоби, які допомогли багатьом країнам повністю перейти на дистанційну роботу, навчання та 
запропонували інновації в галузі охорони здоров’я. [2]  

Попит на навчання в Інтернет почав стрімко зростати паралельно зі зростанням інвестицій в EdTech, ос-
кільки зараз все більше людей звертається до цифрової освіти. Вірус став основним каталізатором для поси-
лення навчального процесу, що значно прискорив впровадження цифрових технологій в освіту завдяки загаль-
носвітовим інвестиціям у EdTech, які за прогнозами наприкінці 2020 року зростуть на 15% – 7,4 млрд. євро. [2] 

В умовах вимушеної ізоляції актуальність використання цифрових технологій у фінансовій сфері в усьому 
світі стала підвищуватися Щодо показників, то світові інвестиції в фінтех значно відстають від обсягів інвестицій 
2019 року в $150,4 млрд. Станом на середину року загальний обсяг інвестицій у фінтех по всьому світу складає $25,6 
млрд. Позитивним є те, що фінансування стартапів у галузі Fintech залишається стабільним.[4] 

Вплив пандемії прослідковується і на ринку стартапів України. За даними соціологічного дослідження 
Товариства українських підприємців і UkrainianMarketingGroup, в Україні у зв’язку з карантином тимчасово 
зупинили свою діяльність 29% компаній, а 6% повністю закрили бізнес. Незважаючи на пандемію, доступ 
до венчурного капіталу для якісних стартапів не змінився. Відбулося «очищення», виживають найсильніші та 
найбільш перспективні проекти.  
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Зокрема, у грудні 2019 року уряд запустив Український фонд стартапів з бюджетом 400 млн грн на 
грантову підтримку молодих українських стартапів. Це дуже важливий і суттєвий крок для стимулювання 
екосистеми. Навіть впродовж спалаху пандемії у 2020 році фонд продовжив прийом заявок на фінансування і за 
перші декілька місяців було отримано більш ніж 2000 заявок. Станом на серпень вже профінансовано 43 
стартапи на суму понад 40 млн грн. [5] 

Отже, незважаючи на карантин та глобальну економічну кризу, такі інноваційні сектори економіки як 
FinTech та EdTech залишаються досить привабливим для венчурних інвестицій як у світі загалом, так і в 
Україні. В свою чергу карантинні обмеження сприяли розробці інноваційних та сміливих рішень з боку 
стартап-проектів. 
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СТАРТАПИ НА ТЕХНОЛОГІЧНОМУ РИНКУ ЯПОНІЇ 
 

Японія є досить розвиненою країною, яка займає 3-те місце за величиною економіки у світі, а також має 
переваги у виробництві електроніки, робототехніки, штучного інтелекту. На сьогоднішній день, саме у формі 
стартап-компаній реалізуються більшість ІТ-проектів. Актуальність створення стартапів полягає в масштаб-
ності, а також можливості протягом короткого періоду часу реалізовувати проекти. Проте, серед недоліків 
стартап-підприємництва можна виділити те, що інвестори в Японії вкладають кошти лише у вигідні комерційні 
проекти, оскільки в цій країні поширений довічний найм, через який японці не прагнуть до того, щоб відкрити 
власний бізнес. 

Однак впродовж 2012–2017 рр. можна спостерігати, що фінансування стартапів значно зросло, деякі на-
віть з них зросли більше ніж на 1000 відсотків. Таким чином, у 2017 році Токіо випустив на ринок близько 250 
стартапів. Серед яких можна побачити Clarity, Inspired.Lab, Matcher, SmartHR–платформи, які допомагають у 
питаннях працевлаштування, відповідно до своїх потреб, а також у питаннях щодо скорочення робочої сили. 
Так як, Японія майже повністю залежить від імпортної сировини, варто зазначити, що особливістю даної країни 
є розробка новітніх технологій, адже саме завдяки досягненням в даній галузі Японія виступає лідером по 
експорту науково-технічної продукції. Серед відомих стартапів можна згадати LINK-J, BioLAB TOKYO, 
Preferred Networks, які розробляють передові технології для промислових робіт, заводів. Також, варто звернути 
увагу, що і Україна має певний потенціал до розвитку ринку стартап-проектів. 

За версією «STARTUP PANKING» 2019, Україна посіла 37 місце у світовому рейтингу за кількістю 
стартапів серед 150 країн. З цього ж року, українським фінансовим технологіям випала можливість розвива-
тися, обмінюватися інформацією та набиратися досвіду на ринку однієї з найбільш розвинених країн світу – 
Японії, що безпосередньо принесе користь економічній політиці України, адже незважаючи на те, що не всі 
продукти стартапів можна продати, але така тенденція дає можливість підприємцям реалізувати свої комерційні 
ідеї, а також формується позитивний імідж економіки країни, розвивається експортна стратегія підтримки 
стартапів. 

Незважаючи на те, що через пандемію COVID – 19 світова  економіка зазнала великих збитків, однак це 
не завадило розробленню нових стартапів, які допоможуть населенню пристосуватися до нових умов життя. До 
прикладу японський стартап Hmcomm розробив автовідповідач зі штучним інтелектом для колл – центрів, щоб 
бути на зв’язку 24/7; а також «Безпечне з’єднання як послуга», який був розроблений стартапом Blacksands, 
щоб працівники не замислювалися щодо безпеки роботи з дому (з’єднання комунікацій шифруються). 
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На рис. 1-2 наведені статистичні показники стартап-проектів в Японії за 2014-2019рр. 
 

 
Рис. 1. Загальна кількість стартап-компаній  

в Японії (2014-2019 рр.) [3] 

 
Рис. 2. Загальний обсяг фінансування японських стартапів  

(2014-2019 рр.) [1] 
 
Спостерігаючи за зміною динаміки стартап-фінансування у Японії протягом 2014 – 2019 рр. можна 

сказати, що поступово кількість стартап-компаній збільшилась на 596, разом з розмірами інвестиції на 2,74 
млрд. дол. США. Однак, якщо порівнювати 2019 та 2018 рр., то можна помітити різке зниження кількості 
стартап-компаній на 649, проте рівень інвестиції навпаки збільшився і становив 4,09 млрд. дол. США, що 
обумовлене тим, що на ринку економіки Японії стартапи почали об’єднуватись в монополістичні стартап-
компанії, задля збільшення власного прибутку. Саме це і сприяло різкому зниженню кількості компаній, але з 
іншого боку сприяло збільшенню інвестиції на 0,12 млрд. дол. США. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ВАНТАЖІВ:  
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ 

 
Митний контроль – це сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї 

компетенції з метою забезпечення дотриманням норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових 
актів з питань митної справи та міжнародних договорів України. Діяльність митних органів України пов'язана із 
здійсненням митного контролю та митного оформлення товарів, речей, валюти, цінностей, транспортних 
засобів, які переміщуються через митний кордон України. Митний контроль здійснюються особовим складом 
підрозділів регіональних митниць та митниць. Митний контроль спрямований на реалізацію значної кількості 
завдань, серед яких одним із найважливіших є припинення контрабандного вивозу з митної території України 
історичних, культурних цінностей та ввозу наркотичних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, а 
також вогнепальної і холодної зброї.  

Для здійснення якісного та ефективного митного контролю застосовують метод перевірки вантажу за 
допомогою спеціальних технічних засобів. Технічні засоби митного контролю застосовуються митними 
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службами безпосередньо в процесі оперативного митного контролю всіх видів об'єктів, які переміщуються 
через державний кордон, з метою виявлення серед них предметів, матеріалів і речовин, заборонених до 
ввезення і вивозу, або ті, які не відповідають декларації. Всю сукупність технічних  засобів митного контролю 
можна поділити на пошукові засоби, засоби ідентифікації та засоби аудіовізуального контролю. Ці технічні 
засоби повинні бути безпечними для життя та здоров'я людини, тварин і рослин, та такими, що не завдають 
шкоди підприємствам і громадянам. 

На особливу увагу заслуговують пошукові засоби митного контролю, які належать до неруйнуючих 
методів. До пошукових засобів відносять: рентгенапарати, металошукачі, оглядові дзеркала, електрощуп, 
ендоскопи, галогенові акумуляторні ліхтарі, ультрафіолетові ліхтарі, мініскопи, детектори контрабанди та ін.  

Як свідчить практика діяльності митних органів, важливою проблемою для митного контролю є огляд 
вантажу вручну. Огляд вантажу транспортного засобу здійснюється для того, щоб перевірити вміст вантажу на 
наявність наркотичних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, а також вогнепальної і холодної 
зброї та контрабанди. Огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення, пред’явлених митниці 
ДМС (у тому числі для перерахунку та зважування), проводиться у можливо короткий строк після прийняття 
рішення про його проведення (частина перша ст. 338 Митного кодексу). 

Через недостатню кількість пошукових засобів (зокрема, рентгенапаратів) працівники митниці змушені 
вручну оглядати вантажівки. Метод огляду вантажу вручну включає в себе наступні дії: розвантаження, 
супровідні процедури, перевірку вантажу, оформлення вантажу та  його завантаження. На цей метод витра-
чається додаткова кількість персоналу, часу, коштів, засобів та сил.  Кожного дня через митний контроль про-
ходять 300-400 фур з різним вантажем. Як показує практика митного контролю, серед вантажу може 
перевозитись від 5% до 7% контрабанди у співвідношенні до всього вантажу. Повністю перевірити весь транс-
портний засіб вручну дуже складно і людині властиво робити помилки.  

З метою вирішення проблеми огляду вантажу вручну можна рекомендувати використовувати технічно-
пошукові засоби митного контролю, зокрема рентгенапарати. Це апарати, які перетворюють електричну 
енергію в рентгенівське випромінювання. Використання їх базується на тому, що при проходженні через 
речовину інтенсивність випромінювання зменшується внаслідок взаємодії з речовиною. Залежно від складу 
речовини, її товщини та характеру випромінювання втрати енергії випромінювання різні. При проходженні 
рентгенівських променів через предмет у них закладається інформація про його конструкцію і внутрішню 
будову. Сучасні рентгенапарати обладнані телевізійними камерами та моніторами, що створюють комфор-
табельні умови для роботи оператора. Блок пам'яті дозволяє дослідити зображення предмета впродовж 
тривалого часу після короткочасної (частки секунди) дії на нього імпульсу рентгенівського випромінювання. За 
цей час не встигає зруйнуватися навіть світлочутливий шар фотоплівки. Рентгенівські апарати викорис-
товуються для оперативного виявлення заборонених вкладень у предметах та вантажах, які перетинають 
митний кордон. Тільки рентгенапарт може дати найбільш достовірну інформацію про наявність прихованих 
вкладень у транспортному засобі що проходить митний контроль за дуже короткий час. 

Сучасні рентгенапарати були закуплені Україною у Китаї кілька років тому. Проте вони лежали та 
припадали пилом на складах ДМС декілька років. Максим Нефьодов, колишній голова Державної митної 
служби України, отримав дозвіл на використання рентгенапаратів при митному контролі з метою огляду 
вантажів для виявлення контрабанди та заборонених предметів і речовин. Нововведення полегшили роботу 
працівникам митниці, пришвидшили огляд вантажу, покращили статистику та продуктивність митного конт-
ролю, зменшили ввезення  контрабанди та заборонених предметів на територію України. Однак, на сьогодні 
використовується не вся партія придбаних рентгенапаратів, певна їх кількість й надалі простоює на складах 
ДМС. З метою удосконалення роботи митних органів, підвищення ефективності реалізації митного контролю, 
зменшення ввозу контрабанди доцільним є реалізація наступних заходів: отримати дозвіл на залучення 
незадіяних рентгенапаратів, що простоюють на складах ДМС; відправити працівників на курси з метою 
підвищення кваліфікації працівників митниць щодо роботи з рентгенапаратами; закупити додаткову кількості 
рентгенапаратів. 
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РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ВНАСЛІДОК КОРОНАВІРУСНОЇ КРИЗИ 
 

У 2020 році на світову економіку та економіку України негативно вплинула пандемія COVID-19. 
Наслідки були негативні як економіки України в цілому, так і щодо рівня безробіття зокрема.  

Запровадивши різкі карантинні заходи в березні 2020 року дохід малих та мікропідприємств почав 
поступово зменшуватися. Це в першу чергу стосувалося сфери ресторанного бізнесу,  кінотеатрів, туризму, 
розважальних центрів. Заклади харчування почали швидко переорієнтовуватися на доставку. Сервіси доставки і 
сама доставка є досить вартісною і не завжди користувалася попитом з боку клієнтів, тому велика кількість 
закладів припинила свою діяльність.  

Щоб трохи згладити негативні наслідки пандемії на українську економіку, урядом було затверджено 
законопроєкт для підтримки бізнесу під час карантинних обмежень. Даний проєкт передбачав багато змін саме 
для підприємців. Так, приватні підприємці звільнялися від відповідальності за порушення, які були здійсненні 
під час карантину; від сплати пені на два-три місяці; було затверджено мораторій для документальних 
перевірок з 18 березня по 18 травня 2020 року. Також для само зайнятих осіб були здійснені позитивні зміни, 
вони звільнялися від сплати єдиного соціального внеску, податкових перевірок, сплати земельного податку та 
податку на нерухоме майно до кінця травня. Верховна Рада України прийняла рішення відтермінувати закон 
про обов'язкове застосування касових апаратів, підприємці також були звільнені від податку з доходу фізичних 
осіб під час вимушеного простою [1].  

         Таблиця 1 
Рівень безробіття в Україні за 2019-2020 роки* 

Період Всього 
населення 

Економічно 
активне населення 

Безробітне 
населення 

Рівень 
безробіття 

Зареєстровани
х безробітних 

I 42079,5 17216 1645,1 9,60% 340,7 
II 42010,1 17308,7 1527,5 8,80% 287,1 
III 41960 17385,1 1461,1 8,80% 268,2 20

19
 

IV 41902,4 17381,8 1486,9 8,60% 338,2 
I 41830,6 17329,9 1548,6 8,90% 394,4 

20
20

 

II 41762,1 16992,1 1630,1 9,60% 517,7 

*Складено автором на основі джерел [2]. 
 

Проаналізувавши рівень безробіття в Україні за 2019-2020 рр. поквартально, можемо зробити висновки 
про незначні зміни щодо кількості безробітних у Україні, крім ІІ кварталу 2020 р. (табл.1). Проте загальний 
рівень безробіття все ж залишається доволі високим. 

Підсумовуючи вище сказане, бачимо що ситуація з безробіттям залишається досить гострою. Потрібно з 
боку держави здійснювати актину політику із збільшення попиту на робочу силу як в державному так і 
приватному секторі економіки; створити відповідні програми та стратегії можливості працевлаштування під час 
пандемії. 

 

1. Офіційний сайт новин й аналітики України. Режим доступу: – [Електронний ресурс]: 
https://www.dw.com/uk/chy-perezhyve-koronavirusnyi-karantyn-malyi-ta-serednii-biznes-v-ukraini/a-52804957.  

2. Офіційний сайт Міністерства Фінансів України. Режим доступу: – [Електронний ресурс]: 
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/2019/. 
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РОЛЬ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 
 

Бюджетна політика відіграє важливу роль у розвитку державних фінансів. Бюджетна політика – це 
комплекс заходів, які пов’язані із залученням, розподілом та використанням коштів  бюджету. Критерії її 
ефективності: цілісність та збалансованість бюджетів, стабільність та забезпеченість їх доходних джерел, 
стимулююча податкова система [1]. 

Бюджетна декларація на 2020-2022 роки покликана забезпечити досягнення цілей стратегічного 
розвитку, а саме: подолання бідності, надання якісної освіти, сприяння сталому економічному зростанню, ство-
рення стійкої інфраструктури. Вона формує засади та завдання  бюджетної політики, наприклад, стабілізація 
публічних  фінансів шляхом зменшення дефіциту бюджету та скорочення державного боргу відносно ВВП [2].  

Основні цілі декларації: 
− прискорення економічного зростання (сприятливий інвестиційний клімат та макроекономічна 

стабільність); 
− введення реформ державного управління, децентралізації, реформи системи управління державними 

фінансами, охорони здоров’я та освіти; 
− забезпечення безпеки та оборони держави; 
− створення сприятливого середовища для ведення бізнесу [2]. 
Цей документ запроваджує перехід до середньострокового бюджетування, який посилить бюджетну дисципліну 

та запровадить принциповий механізм управління бюджетними коштами, який передбачає вчасне прийняття рішень. У 
середньостроковій перспективі це сприятиме фінансовій стабільності та економічному зростанню [2]. 

Доходи загального фонду державного бюджету в січні 2020 року склали 42,6 млрд. грн. та були на 13,8 
млрд. грн. меншими за розпис, причиною цього стали зміни макроекономічних показників, зокрема, це 
міцніший обмінний курс (в січні середній курс становив 24,1 грн./дол. США, в бюджеті враховано середній 
курс за рік 27 грн./дол. США), менший обсяг імпорту (на 2,5%) та нижчі ціни на газ [3]. 

В січні 2020 року доходи від податків та зборів (з врахуванням сум відшкодованого ПДВ) були на 5,9 
млрд. грн. нижчими за розпис, причинами цього є: менші надходження від акцизу на 2,2 млрд. грн. тому, що 
зменшилося виробництво тютюнових виробів; менші надходження від рентних плат на 2,4 млрд. грн.; 
недонадходження від ПДФО становило 0,24 млрд. грн.; надходження від ПДВ (з врахуванням відшкодування 
ПДВ) були менші на 2,5 млрд. грн. тому, що було відшкодовано ПДВ у 18 млрд. грн., що вище порівняно з 
сумою відшкодування аналогічного періоду минулого року [3]. 

Напрями та цілі бюджетної політики визначають систему заходів у сфері державних фінансів, яка 
потребує удосконалення її окремих складових орієнтуючись на розвиток економіки та соціальної сфери в 
умовах фінансової глобалізації. Передумовами формування Держаного бюджету України має стати економічне 
відновлення та сталий розвиток суспільства. Для того, щоб проведення бюджетної політики було ефективним 
потрібно орієнтуватися на досвід зарубіжних країн. 

 
1.Бюджетна політика держави. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://pidru4niki.com/1228112864015/finansi/byudzhetna_politika_derzhavi.  
2. Бюджетна декларація на 2020-2022 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nizhyn-

budget.org/static/file/budzetna-deklaracia-na-2020-2022-roki.pdf  
3. Виконання державного бюджету: січень 2020 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://mof.gov.ua/uk/news/vikonannia_derzhavnogo_biudzhetu_sichen_2020_roku-2025. 
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ПРОЗОРРО ЯК ДРАЙВЕР ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ  
ТА ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ 

 
Важливим інструментом впливу на державні видатки є система електронних закупівель. В Україні 

трансформація публічного сектору економіки розпочалася у 2016 році з реформування державних закупівель. 
Новаторство полягало у переході на електронну систему, яка забезпечила прозорість ведення бізнесу, створила 
конкурентне середовище для постачальників, зменшила витрати замовників від недостатньої конкуренції та 
започаткувала протидію корупції.  
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Публічні закупівлі – це придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому законом 
України "Про публічні закупівлі". Можна виділити три стадії процесу публічних закупівель [1]: 

• ідентифікація потреби, прийняття рішення щодо того, які товари, роботи або послуги мають бути 
придбані і коли (планування закупівель);  

• процес розміщення оголошення про закупівлю відповідних товарів, робіт або послуг, кваліфікацію 
постачальника (включаючи аукціон для конкурентних процедур) та підписання договору;  

• процес адміністрування договору. 
Цифровізація трьох етапів забезпечила підвищення прозорості здійснення публічних закупівель, 

посприяла створенню конкурентного середовища та створила нові можливості для ведення бізнесу, спростила 
закупівельний процес та знизила рівень бюрократизму та корупції. 

Тренд на діджиталізацію державного сектору економіки Україна перейняла від розвинених країн світу. 
Згідно зі статистичними даними OECD, частка державних закупівель у валовому внутрішньому продукті 
розвинутих економік варіюється від 8% (Швейцарія) до 21 % (Нідерланди) [3]. В Україні цей показник складає 
13 %, у Польщі – 12% (рис.1). Публічні закупівлі здатні створювати ринки товарів і послуг, впливаючи на 
витрати і споживання, стимулювати впровадження інновацій та нових технологій. 

 

 
 

Рис. 1. Частка державних закупівель у валовому внутрішньому продукті країн  
з розвинутою економікою [3] 

 
Цифровізацію здійснення публічних та державних закупівель забезпечує системна реформа тендерного 

процесу Prozorro. На сьогодні проведено 6,61 млн. тендерів загальною очікуваною вартістю 4,01 трлн. грн.  та 
зареєстровано 262,97 тис. активних учасників. За роки існування система Prozorro зекономила державі 145,14 
млрд.грн. [2] 

Таблиця 1 
Структура кількості процедур та учасників торгів ProZorro в Україні за період 2016-2019 рр. 

 

За весь період В тому числі Показники 
2016–2019р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

кількість організаторів, суб’єктів 38450 20120 27070 28340 28850 
  у % до попереднього періоду - 153.00 134.54 104.69 101,8 
кількість учасників, одиниць 263130 65510 127610 148100 156790 
 у % до попереднього періоду - - 194.79 116.57 105.9 
Обсяги ринку публічних закупівель, млрд грн 3130 273.31 777.9 1010 1030 
  у % до попереднього періоду - 117.0 284.6 129.8 102.0 
Кількість тендерів, тис од 4130 408.45 1030 1250 1380 
 –  в т.ч. допорогові, тис.од 3430 355,5 852,6 1020 1140 
 у %% до загальної кількості тендерів 83,05% 87,0 % 82,8% 81,6% 82.61% 
в т.ч. надпорогові, тис.од 701,90 52,95 177,4 230 235.9 
У %% до загальної кількості тендерів 17% 13,0% 17,2% 18,4% 17.09% 
– в т ч процедура звітування про укладені договори 
(неконку-рентна закупівля), тис од 3510 128,64 576,08 783,74 1230 
у %% до загальної кількості тендерів 84,99% 31,5% 55,9% 62,7% 89.13% 

 Джерело: сформовано авторами на основі даних [2]. 
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Система електронних закупівель Prozorro активно набуває популярності, кількість процедур та сума 
договорів має позитивну тенденцію до зростання. Порівнюючи результати, отримані за 4 роки існування 
системи, з 2016 роком, кількість процедур зросла у  3,77 разів, а сума договорів збільшилась у 3,38 разів. 

 

 
 

Рис. 2 Динаміка кількості процедур та суми договорів 

 
Організаторами тендерів вищого рівня структурної ієрархії у публічних закупівлях є: Київська міська 

державна адміністрація (КМДА), Міністерство освіти України, Міністерство інфраструктури, Міністерство 
внутрішніх справ України, Дніпропетровська ОДА, Вінницька ОДА, Маріупольська міська рада, Міністерство 
оборони України, Дніпровська міська рада та Харківська міська рада [2]. 

Імплементування Prozorro стало одним з перших кроків на шляху діджиталізації  державної політики. 
Сервіс фінансового обліку ProZorro є ефективним засобом автоматизації державних закупівель. За часи 
існування система публічних торгів створила поле для спілкування замовників та постачальників. Впро-
вадження системи електронних закупівель на державному рівні сприяє протидії корупції та підвищує 
конкурентоспроможне середовище, що у свою чергу має позитивний вплив на економіку України.  

 
1. Про публічні закупівлі : Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19.  
2. ProZorro: Головна [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.prozorro.gov.ua. 3. OECD – Public 

Procurement [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oecd.org/governance/public-procurement/. 
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ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ 
 

Як показують розрахунки за тривалий період часу, у середньому приблизно одну третину обсягу фінансових 
коштів підприємств різних галузей економіки України становлять інвестиції (одноразові капітальні витрати). 

Фінансові інвестиції – це такі господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, 
цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. Інвестування вільних коштів у цінні папери 
передбачає різні цілі. Основні з них: одержання у перспективі прибутку від інвестицій; перетворення вільних 
заощаджень у високоліквідні цінні папери, встановлення офіційних відносин чи контролю над підприємством-
емітентом [1]. 

Види фінансових інвестицій: 
1. Довгострокові – це інвестиції, які не можуть бути класифіковані як поточні (інвестиції, що 

утримуються до їх погашення; інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства; інвестиції у спільну діяльність; 
інші фінансові інвестиції) 

2. Поточні – це інвестиції, що легко реалізуються та призначаються для утримання протягом терміну, 
що не перевищує одного року (еквіваленти грошових коштів; інші поточні фінансові інвестиції (інвестиції, 
терміном менше одного року (крім еквівалентів грошових коштів), інвестиції в асоційовані і дочірні 
підприємства, які придбані і утримуються для продажу протягом 12 місяців, інвестиції у спільну діяльність, які 
придбані і утримуються з метою їх подальшого продажу протягом 12 місяців).  
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До основних суб’єктів міжнародного ринку фінансових інвестицій належать транснаціональні корпо-
рації, фонди прямих інвестицій, державні інвестиційні фонди [2]. 

Ринок фінансових інвестицій є ринком, на якому відбувається обмін фінансовими ресурсами, надання 
кредиту та мобілізація капіталу. Об'єктивною підставою функціонування ринку інвестицій є невідповідність 
потреби в фінансових ресурсах з наявністю джерел задоволення цієї потреби. Ринок фінансових інвестицій є 
одним з механізмів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, оскільки розподіл фінансових 
ресурсів на цьому ринку відбувається на конкурентній основі, що дозволяє спрямувати інвестиційні потоки у 
найбільш привабливі сегменти економіки і тим самим сприяти економічному зростанню. 

Головні проблеми розвитку фінансових інвестицій в Україні є такі: 
1) відсутність системи гарантування вкладів фізичних осіб в ІСІ;  
2) значний рівень недовіри населення як до фінансово-кредитної системи в цілому, так і до НБУ 

зокрема, викликаний цілою низкою фінансових «обвалів» та махінацій за роки незалежності України;  
3) нерозвиненість регіональної мережі переважної більшості компаній з управління активами (КУА) та 

інформаційного висвітлення їх;  
4)  обтяжливість податкового законодавства, наслідком чого стало використання ІСІ тіньових схемах;  
5)  відсутність достатнього асортименту сучасних високодохідних фінансових інструментів. 
В цілому, активізації здійснення фінансового інвестування та підвищення ефективності управління ними 

має сприяти стабільний розвиток ринку цінних паперів, створення сприятливого інвестиційного клімату у 
країні та якісне державне регулювання інвестиційної сфери. Для досягнення цієї мети слід вжити такі заходів:  

− захистити права та інтереси інвесторів через прийняття відповідних нормативно-правових актів;  
− зосередити торгівлю цінними паперами на організованому ринку та забезпечити його прозорість; 
− сприяти запровадженню нових фінансових інструментів на фондовому ринку та поліпшенню їх 

інвестиційних характеристик;  
− забезпечити відкритість інформації суб’єктів ринку цінних паперів з метою отримання інвесторами 

надійних даних щодо об‘єктів інвестування й вартість цінних паперів для ефективного розподілу капіталу [3]. 
 

1. Фінансові інвестиції / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://leschishin.org/review/r007.php;  
2. Лисенко О. Що таке фінансові інвестиції, їх види, класифікація та первісна оцінка / О. Лисенко,  

Г. Уманців // “Дебеткредит”, 2001. – №23.;  
3. Пурик О.В. Фінансові інвестиції в Україні / Інтернаука // [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.inter-nauka.com/uploads/public/14974656155905.pdf. 
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РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ  
У ФОРМУВАННІ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 
В умовах реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 

проблеми місцевого оподаткування є й досі актуальними, оскільки саме місцеві податки і збори є не тільки 
одним із головних джерел доходів місцевих бюджетів, а й інструментами державного регулювання. За допо-
могою відповідних фінансових ресурсів органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати повну свою 
фінансову автономію, що має сприяти належному функціонуванню місцевих установ освіти, охорони здоров’я, 
культури, соціальної інфраструктури, розвитку комунального господарства, соціального захисту населення 
територіально-адміністративних утворень. Втім, сучасний механізм місцевого оподаткування не дозволяє 
розв’язати такі проблеми, а нестабільність податкового законодавства, неузгодженість і суперечливість окре-
мих його положень свідчить про необхідність його реформування. 

Останнім часом актуалізується необхідність ґрунтовного дослідження дієвості майнових податків в 
Україні та виявлення проблемних аспектів у цій царині. Зокрема, оподаткування операцій із нерухомим майном 
в Україні має значні недоліки: часті зміни в законодавстві, що ставлять платників податків у нерівні умови і 
порушують принцип стабільності податкової системи; необґрунтованість методів і результатів оцінки 
нерухомості. 

Як свідчать показники міського бюджету м. Львова попередніх років, місцеві податки та збори все ще не 
стали основним джерелом наповнення бюджету. Загальна сума надходжень зі сплати місцевих податків та 
зборів до міського бюджету м. Львова на 2019 рік становить лише 1946782,8 грн. Це склало близько 20,6 % 
надходжень загального фонду міського бюджету м. Львова [1]. У свою чергу, у структурі надходжень від 
сплати місцевих податків та зборів міського бюджету м. Львова єдиний податок забезпечує 66% надходжень 
(13,6 % доходів загального фонду), плата за землю – 16,7 % (3,4 % доходів загального фонду), податок на 
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нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 9,1 % (1,9 % доходів загального фонду). Питома вага 
туристичного збору, транспортного податку та збору за місця для паркування транспортних засобів у структурі 
місцевих податків і зборів не перевищує 1,7 %. Зазначені обставини та показники дають підстави зробити 
висновок, що такі платежі як збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір та податок 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, потребують додаткових заходів для розширення їх бази та 
залучення до оподаткування відповідних фізичних та юридичних осіб [1]. 

Однією з основних проблем є відсутність налагодженого обліку об’єктів оподаткування та платників 
податків. Для прикладу, відсутність інформації щодо об’єктів нерухомості у державному реєстрі унемож-
ливлює залучення до оподаткування потенційних платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки. Основний масив даних щодо об’єктів нерухомості фактично знаходиться на паперових носіях у 
архівах БТІ. Львівською міською радою були організовані заходи з часткової інвентаризації об’єктів нерухо-
мості. Державний реєстр охоплює лише інформацію щодо новозбудованих об’єктів нерухомості або об’єктів 
нерухомості щодо яких були внесені зміни у реєстр через зміну власника тощо. Інформація з цього реєстру 
повинна безоплатно передаватись органами державної реєстрації прав на нерухоме майно до відповідного 
контролюючого органу для подальшого обчислення бази оподаткування об’єктів житлової та нежитлової 
нерухомості.  

Це свідчить, що у сучасних умовах необхідно знайти нові, більш ефективні шляхи комунікації з платни-
ком податків, автоматизувати процеси доведення до платника інформації щодо нарахованих сум податків та 
отримання зворотного зв’язку. Для цього планується використати наявні канали комунікації з мешканцями м. 
Львова, такі як Особистий кабінет львів’янина, Портал споживачів комунальних послуг (infolviv), центри 
надання адміністративних послуг, реєстр територіальної громади тощо. Це дасть можливість забезпечити 
оперативну комунікацію з користувачами цих сервісів щодо розміру нарахованого податку та порядку його 
сплати. Додатково доцільно запровадити автоматизоване інформування платників податку про питання, пов’я-
зані з оподаткуванням, через канали цифрового та телефонного зв’язку (chatbot, електронна розсилка тощо). 

Органи Головного управління Державної податкової служби у Львівській області щорічно надсилають 
фізичним особам – платникам податку не нерухоме майно повідомлення-рішення про сплату. Таких пові-
домлень у 2017 році було надіслано 45 621, у 2018 році – 50 877, у 2019 році – 52 739 (станом на 01.10.2019) [3]. 
Щорічно витрати на адміністрування податку на нерухоме майно зростають. Контролюючі органи у м. Львові 
також постійно здійснюють листування з платниками податків, у тому числі щодо залучення до декларування 
та оподаткування. Заходи, передбачені цією програмою, сприятимуть подальшому розширенню бази 
оподаткування податком на нерухоме майно з 2020 року. Також планується збільшення кількості платників 
податків, а відповідно і об’єму інформаційних матеріалів. 

 
1. Львівська міська рада URL: https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-ekonomiky.  
2. Головне управління статистики у Львівській області URL: 

https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/07/theme_07.php?code=07. 
3. Головне управління ДФС у Львівській області URL: http://lv.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/kontakti-/. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
 

Видатки місцевих бюджетів являють собою особливу частину видатків бюджету, тому раціональне ними 
вимагає врахування їх особливостей як об'єкту управління. До таких особливостей слід віднести: створення 
належних фінансових умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних повно-
важень; спрямованість на вирішення завдань і забезпечення реалізації функцій держави на певній території; 
безпосередній вплив на рівень і якість життя населення, що проживає на відповідній території, а також на роз-
виток економічного потенціалу регіону; розмежування повноважень у системі органів місцевого самовря-
дування та органів виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою [1].  

З точки зору системного підходу можна виділити такі особливості управління видатками місцевих 
бюджетів: самостійність місцевих органів влади в управлінні видатками місцевих бюджетів; стимулювання 
економічного розвитку територій і визначення пріоритетів місцевого економічного розвитку; вищий рівень ви-
мог до обґрунтованості та відкритості процедур управління видатками місцевих бюджетів [3]. 

З урахуванням вище написаного, під управлінням видатками місцевого бюджету розуміють процес 
цілеспрямованої дії суб'єктів управління на економічні відносини, які виникають у зв’язку з  розподілом і 
використанням коштів місцевого бюджету, що здійснюється органами місцевої влади самостійно відповідно до 
повноважень та діючого законодавства, в цілях забезпечення і задоволення потреб населення й суб’єктів 
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господарювання в отриманні окремих видів товарів і послуг, надання яких віднесено до компетенції місцевих 
органів влади, а також підтримки і зміцнення економічного потенціалу регіону [2]. 

Виходячи з цього визначення можемо сформулювати принципи управління видатками місцевих бюдже-
тів:  

● ефективності, управління повинне відповідати критеріям ефективності і має проводитися оцінка 
ефективності бюджетних видатків;  

● прозорості, процес управління видатками бюджету має бути в максимальній мірі публічним, відкритим; 
● зацікавленості учасників управління, припускає наявність системи, інтересів, мотивів і стимулів учас-

ників управління до ефективного здійснення своєї діяльності, ефективного використання бюджетних коштів, 
впровадження нових, більш ефективних технологій; 

● адаптивності, має бути постійний облік змін факторів зовнішнього та внутрішнього середовища і 
своєчасне внесення корективів при плануванні і витрачанні коштів бюджету;  

● варіативності, реалізація цього принципу передбачає, що в процесі підготовки кожного рішення щодо 
використання бюджетних коштів слід враховувати альтернативні варіанти прийняття рішень;  

● соціальної спрямованості, максимальна орієнтація на соціальні потреби громадян у процесі прийняття 
рішень місцевими органами влади; 

●  направленості на досягнення запланованих результатів, орієнтація в процесі реалізації прийнятих 
управлінських рішень не лише на відповідність встановленим загальним цілям, але й на досягнення конкретних 
результатів [1]. 

Успішність дотримання перерахованих вище принципів управління видатками місцевих бюджетів 
потребує вдосконалення інформаційної та методологічної бази для прийняття управлінських рішень, спрямо-
ваних на підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, зокрема: вдосконалення програмно-цільових 
методів управління на місцевому рівні; створення системи стимулів для учасників бюджетного процесу на 
місцевому рівні; вдосконалення бюджетного планування на середньострокову перспективу [3]. 

 
1. Принципи та механізми формування місцевих бюджетів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/25nebava_upravlinnya_regionalnym_rozvytkom/9_3.html.  
2. Теоретичні засади формування видатків місцевих бюджетів [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://pidru4niki.com/79142/finansi/sistema_vidatkiv_mistsevih_byudzhetiv.  
3. Управління видатками місцевих бюджетів: механізми планування та підвищення їх ефективності 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.oridu.odessa.ua/7/presentations/005.pdf.  
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ВПЛИВ COVID-19 НА МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІКУ  
 

Пандемія коронавірусу сильно б'є по світовій економіці і суттєво уповільнює її зростання, перекрес-
люючи успіхи і відкидаючи на кілька років назад.  США, Японія, провідні країни Європи готуються до падіння 
ВВП відразу на кілька відсотків, що вважається свідченням найсильнішого кризи [1]. 

Проблеми щодо того як пандемія коронавірусу впливає на міжнародну економіку вивчали різні міністри, 
представники владних структур, провідні економічні експерти, соціологи та політологи, інші провідні фахівці з 
цього питання. Зокрема, це А. Гурріа, К. Лагард, Р. Хатт, І. Петрашко, А. Пустова, В. Медечук, А. Амелін,  
А. Блінов, В. Каценельсон, Я. Лав [2]. 

Динаміку економічного зростання різних країн світу у 2019 – 2020 роках наведено на рис.1. 
Як видно з даного рисунку, що всі провідні країни світу у 2020 році зазнали спаду в економіці. Зокрема, 

економічне зростання Китаю за 2020 рік скоротилася трохи більше, як на 1%, і становило менше 5%. У США 
економічне зростання зросло лише на 1%. Хоча у 2019 році економічне зростання цієї країни становило майже 2,5% 
та вже у 2020 році менше 2%. Щодо Великої Британії, то у 2019 році економічне зростання становило 1,4%, а вже у 
2020 році – лише 0,8%. Схожа ситуація спостерігається і у Франції. Так, їхня економіка у 2019 році зросла лише на 
1,3%, а вже у 2020 році зросла тільки на 0,9%, що є трохи більше ніж у Великої Британії. Найменше спостерігалося 
економічного зростання у таких трьох країнах, як Японія, Німеччина і Італія. Їхня економіка у 2020 році зросла 
менше як на 1%, а у деяких країнах взагалі менше ніж на 0,5%. Такий низький рівень економічного зростання в цих 
трьох країнах в першу чергу може бути пов’язаний з тим, що в них є багато випадків коронавірусної хвороби, а тому 
багато коштів цих країн йде на подолання пандемії коронавірусу [4]. 

Якщо аналізувати в загальному економічне зростання у країнах Єврозони, то якщо у 2019 році воно 
становило 1,2%, а вже у 2020 році досягло позначки 0,8%. В загальному світова економіка у 2020 році зросла 
лише на 2,4%, хоча у 2019 році цей показник становив майже 3%. 
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Рис. 1. Економічне зростання країн світу у 2019–2020 рр. [3] 

 
Отже, аналізування економічного зростання в окремих країнах світу, дає можливість стверджувати, що 

економічна криза, спровокована пандемією COVID-19, зачепила усю світову економіку. Кожна країна прямо чи 
опосередковано відчуває негативний вплив коронавірусу на свою фінансово-економічну систему, як наслідок 
це призвело до спаду економіки в кожній країні, а це у свою чергу призвело до падіння міжнародної економіки. 
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ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Головним завданням кожної країни є забезпечення її сталого економічного розвитку, а основним напря-
мом його зростання є постійне удосконалення інвестиційного клімату країни. Тому для забезпечення росту 
економічної привабливості підприємств України та пожвавлення інвестиційної діяльності можна використати 
такі податкові стимули, а саме частину податкових надходжень, що направляється на збільшення інвестицій [1, 
c. 241-244]. 

Вплив оподаткування на інвестиційну діяльність України розглядається багатьма вітчизняними науков-
цями. Серед них: Ігор Алєксєєв, Назар Демчишак, Оксана Щуревич, Євген Редзюк та інші. Однак необхідно 
більш детальніше проаналізувати та дослідити податкові стимули, що впливають на розвиток та покращення 
інвестиційної діяльності країни, враховуючи сучасні тенденції. 

Стимулювання інвестиційного процесу за допомогою податків передбачає застосування державою 
певних податкових механізмів, які покращують умови інвестування. На практиці найчастіше використовується 
диференційований підхід щодо впровадження цільових податкових знижок чи пільг, які сприяють соціально-
економічному розвитку держави. За таких умов зменшення податкового навантаження сприятиме залученню 
вільних грошових коштів у інноваційно-інвестиційні технології, що в перспективі надасть змогу державі 
отримувати додаткові податкові надходження від інвестиційної активності підприємств [2, с. 130]. 

Найважливішими методами податкового стимулювання інвестиційної діяльності є: 1) звільнення від 
сплати податку на певний термін; 2) зменшення бази оподаткування; 3) ліквідація подвійного оподаткування; 4) 
податкова знижка. 

У сучасних умовах уряд часто застосовує зменшення податкових ставок для стимулювання інвестиційної 
активності. Завдяки використанню цього методу можна активізувати інвестиційну діяльність підприємств у 
пріоритетні напрямки економіки [3, c. 97]. Важливим елементом серед податкових стимулів є зменшення бази 
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оподаткування. База оподаткування – це фізичний та вартісний вираз об’єкта оподаткування, до якого 
застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання.. 
Це дозволить в перспективі полегшити умови реалізації інвестиційних бізнес-проектів. Ефективним механізмом 
податкового регулювання є також виключення подвійного оподаткування акціонерних товариств. При 
зменшенні ставки податку на дивіденди можна заохотити інвесторів вкладати грошові ресурси в акціонерні 
товариства. Податкові пільги передбачають звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та 
сплати податку та збору та сплати ним податку та збору у меншому розмірі за підставами, що характеризують 
певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення 
здійснюваних ними витрат. Проте даний метод доцільно застосовувати тільки протягом короткого терміну та 
новоствореними компаніями, оскільки знижки та пільги у довгостроковій перспективі здатні спричинити значні 
структурні зрушення у економіці держави та негативно вплинути на конкурентоспроможність підприємств та 
держави загалом [4]. Слід зазначити, що податкова знижка, як пільга – це витрати платника податків, пов’язані 
з придбанням товарів на суму яких дозволено зменшити його річний оподатковуваний дохід. 

Отже, система податкового стимулювання інвестиційної діяльності в Україні потребує вдосконалення. 
Цього можна досягти використовуючи різноманітні заходи, які носять стимулюючий характер. Зміна 
податкового законодавства в контексті зменшення податкового навантаження надасть змогу підприємцям 
реалізовувати бізнес-ідеї в короткий термін, що поступово покращуватиме інвестиційний клімат в державі та 
сприятиме економічному зростанню. 
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МОНОПОЛІЗАЦІЯ НА РИНКУ ЦИГАРОК І НАСЛІДКИ ДЛЯ БЮДЖЕТУ  
НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Монополізація ринку може здійснювати як хороший, так і поганий вплив на економіку. По-перше, 

монополія дозволяє скоротити витрати підприємств, по-друге, у монополістів більше ресурсів для прискорення 
науково-технічного прогресу. Серед негативних сторін монополії варто розглянути, перш за все, зловживання 
монопольним становищем. Це зловживання може проявлятись у заниженні обсягів продукції з метою 
завищення ціни, або ж у тиску власників компаній-монополістів, які зазвичай є олігархами на законодавчу вла-
ду. З огляду на минулі події в Україні, монополія негативно впливає на державний бюджет, оскільки поши-
реними є явища використання монополістами тіньових схем та трансфертного ціноутворення. Одним із таких 
випадків є відмивання коштів компанією «Мегаполіс-Україна» (зараз «Тедіс-Україна»). У період з 2012 по 2014 
роки, на українському ринку прибуток оптовика-монополіста зріс учетверо, водночас у роздрібній торгівлі 
скоротився вдвічі. Більше того, тіньовий ринок тютюнових виробів зріс у три з половиною рази [2]. Таке 
зростання спричинило суттєве недоотримання коштів бюджетом, оскільки 20% тютюнової продукції збувалось 
без акцизних відрахувань та ПДВ. На такі махінації антимонопольний комітет дивився крізь пальці. Проте, це 
не єдиний випадок порушення «Тедіс-Україна» антимонопольного законодавства.  

Протягом двох років, з 2013 року, «Тедіс-Україна» встановлював розміри валового прибутку від реалі-
зації сигарет на свій розсуд, крім того розміри валового прибутку від реалізації сигарет роздрібними мережами 
також встановлювались цим оптовим посередником. Такого впливу було досягнуто через збільшення тор-
гівельної надбавки, а також, скорочення обсягу реалізації, за відсутності альтернативних гуртових мереж. Це 
спричинило падіння конкурентноздатності роздрібних продавців, які придбавали продукцію у «Тедіс-Україна». 

Ще одним випадком зловживання монополією є, так звана, так звана, картельна змова між Тедіс та 
найбільшими виробниками сигарет в Україні (групи компаній «Філіп Морріс», «Джей Ті» тощо).  
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Суть змови полягала в укладенні виробниками тютюну дистриб'юторських договорів виключно з «Тедіс-
Україна», що й призвело до монополії та створення штучних перешкод для входження на ринок іншим оптових 
посередникам [1]. 

У жовтні 2019 року Антимонопольний комітет України оштрафував  «Тедіс» та низку тютюнових 
компаній на 6,5 мільярда гривень за порушення умов чесної конкуренції. АМКУ зазначає, що ці компанії 
створили такі умови на ринку, які заважають виходу на нього нових тютюнових компаній [3]. 

Така репутація дистриб’ютора не завадила чинній владі запровадити законну монополію компанії. 
Нещодавно урядом Дениса Шмигаля було прийнято постанову щодо визнання «Тедіс-Україна» Національним 
оператором на ринку тютюнових виробів. Дану постанову було прийнято з метою запобігання нелегальному 
експорту виробленого в Україні тютюну. Проте, базуючись на наведених вище фактах порушення компанією 
антимонопольного законодавства, можна поставити під сумнів ефективність цього рішення оскільки, антимоно-
польним комітетом дії дистриб’ютора класифікуються як тяжкі порушення антимонопольного законодавства.  

Отже, малоймовірно, що від надання Тедіс статусу національного оператора з гуртового продажу 
тютюну зростуть надходження до бюджету, швидше навпаки, – затверджена державою монополія може по-
сприяти виведенню капіталу в офшори, оскільки, компанія належить декільком іншим фірмам, що зареєстро-
вані на Кіпрі, який, згідно з розпорядженням КМУ від 27.12.17 №1045 віднесено до переліку офшорних зон і є 
підстави вважати, що кінцевими її бенефіціарами є ті ж самі особи, що і п’ять років тому.  
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АНАЛІЗ ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 
 

Очевидна проблема української економіки – незбалансованість державного бюджету, а проєкт бюджету 
на 2021 рік свідчить про посилення негативних тенденцій. Разом з тим непевною є ситуація щодо отримання 
чергового траншу від МВФ. В цих умовах все більшої актуальності набувають альтернативні джерела  напов-
нення бюджету. Один з них – приватизація, тому варто дослідити недоліки та перспективи приватизаційних 
процесів в Україні. 

Загалом приватизаційні процеси набули значного поширення як в Україні, так і в світових масштабах ще 
з кінця 20-го століття. Найбільшого успіху в цьому досягла Великобританія. Більшість східноєвропейських 
країн, які перебували в однакових стартових умовах з Україною, також здійснили ефективну трансформацію 
економіки [1]. Натомість в Україні започаткована у 1992 році приватизація набула неконкурентного характеру і 
зумовила виникнення нового для українського суспільства поняття – «прихватизація». Схема приватизації, 
розроблена впливовими членами суспільства, передбачала штучне здешевлення об’єктів державної власності та 
їх наступний продаж потрібним людям. Як наслідок, в Україні сформувалася олігархічна система, яка на сьогодні є 
невід’ємною складовою політичної системи. Реальних втрат при цьому зазнала українська економіка, адже 5/6 
економічного потенціалу країни було приватизовано менш як за 11 млрд дол. США (13% номінального ВВП 
України 1990 р),  а отримані кошти витрачалися на «проїдання» [2]. 

Для наочного відображення тенденцій українських приватизаційних процесів зобразимо надходження 
від їх здійснення на рис. 1. 

Рис. 1 демонструє критично малий обсяг надходжень в період 1992 – 1999 років внаслідок так званої 
«прихватизації». Основні ж надходження сконцентровані в чотирьох роках, тому варто детальніше розглянути 
кожен. Так, в 2004 році відбулося роздержавлення 20 стратегічних підприємств та підприємств – монополістів, 
рівень попиту на які був досить високим та посприяв підвищенню їх цін, а отже і надходжень до бюджету. 
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Визначним в історії української приватизації є 2005 рік, коли на конкурентних засадах було роздержавлено 
«Криворіжсталь», виробничі потужності якого становлять лише 0,7% від всеукраїнського показника, а над-
ходження від приватизації – 44% усіх надходжень [2, 3]. У 2011 році об’єктом приватизації став «Укртелеком». 
Показово, що після приватизації результати діяльності обох підприємств покращилися [3]. 2012 рік характе-
ризується фактичним розкраданням української економіки та адресністю продаж, а значний обсяг надходжень 
зумовлений не якісними, а кількісними аспектами [2]. Фактично провальним був 2015 рік, в якому зафіксовано 
найменший обсяг надходжень.  

 

 
 

Рис. 1. Динаміка надходження коштів від приватизації в Україні [2] 

 
Таким чином, обсяги надходжень від приватизації суттєво не відповідають плановим. Серед причин –  

затримка з прийняттям міжнародних стандартів приватизації, низька прибутковість державних підприємств та 
часте часткове перебування об’єктів приватизації в руках інших інвесторів [4]. 

Варто зазначити, що приватизація впливає не лише на обсяги надходжень до держбюджету, а й на 
ефективність  функціонування приватизованих об’єктів. Вона дає змогу побудувати соціально орієнтовану рин-
кову економіку, в якій кожен суб’єкт підприємницької діяльності має змогу на справедливих засадах провадити 
свою діяльність, в тому числі фінансову. 

Отже, анонсована на початку незалежності України ефективна приватизація на практиці не виправдала себе. 
Тому, зважаючи на важливість приватизації для наповнення держбюджету та прискорення структурної перебудови й 
розвитку економіки України, здійснювати її необхідно лише на конкурентних засадах після запровадження 
міжнародних стандартів. Адже продаж держмайна за старою схемою нічого хорошого Україні не принесе.  
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ПРОБЛЕМИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 
 

Україна в числі інших країн світу зіткнулася з проблемою тіньової економіки. Під тіньовою економікою 
розуміють економічну діяльність, яка не враховується і не контролюється офіційними державними органами, а 
також діяльність, яка спрямована на отримання доходу шляхом порушення чинного законодавства. Тобто 
приховування від органів державного управління та громадськості соціально-економічних відносин між 
окремими громадянами і соціальними групами. 

За масштабами тіньової економіки, Україна займає одну з найгірших позицій, як серед розвинутих країн 
світу так і серед країн на пострадянському просторі. Офіційний  показник рівня тіньової економіки України у 
2019 році склав 23,8% від офіційного ВВП 2018 року, що становить 846 мільярдів гривень (40%).[1]  
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Рис. 1. Динаміка рівня тіньової економіки, % до обсягу офіційного ВВП. [2] 

 
З даного рисунку бачимо, що протягом останніх п`яти років існує тенденція до зниження рівня тіньової 

економіки. Щодо порівняння перших трьох місяців 2019 і 2020 років відповідно, спостерігаємо, що показник 
2020 року вищий за цей же показник минулого року(а саме на 15 відсоткових пунктів). Ситуація до кінця року 
може значно погіршитись, оскільки Кабміном в березні 2020 року був введений «лок-даун» в зв`язку з 
пандемією COVID-19. Така ситуація призведе до явищ тінізування діяльності. 

Основними причини виникнення тіньової економіки в Україні є : 
− повільні й непрозорі приватизаційні процеси; 
− недостатня прозорість податкового законодавства і постійне внесення змін до нього; 
− високі податки і нерівномірність податкового навантаження; 
− втручання владних структур усіх рівнів у діяльність суб'єктів господарювання; 
− корупція в органах державної влади та місцевого самоврядування. 
В Україні на даний момент залишається гострою проблема корумпованості, наркобізнесу, проституції, 

нелегального виробництва і збуту продукції, фіктивних грошових операцій. Державне управління економікою 
країни залишається недосконалим. Неефективна податкова політика веде до зменшення надходжень до 
держбюджету внаслідок розростання тіньового сектора.[3] 

Відзначимо наступні основні особливості тіньової економіки в Україні. 
− використання державного майна і організаційних структур для отримання неофіційного приватного 

доходу державними чиновниками і управлінцями; здійснення у складі великих державних підпри-
ємств тіньових операцій (напівофіційно) ; 

− необмежене нормативно-правове поле в державному законодавстві і значна кількість механізмів щодо 
здійснення тіньових операцій; 

− відсутність чіткої межі між офіційною і тіньовою діяльністю; 
− пріоритетність тіньової сфери, яка, не сплачуючи податків, користується соціальними послугами, 

підготовкою робочої сили, державними субсидіями і іншими недержавними безкоштовними послу-
гами; 

− корумпованість державних службовців різних владних структур і, перш за все, контрольних служб.[4] 
У сучасному світі з проблемою тінізації економічних процесів стикаються майже всі країни. Проте в 

Україні її рівень надто високий і потребує кардинального зниження. Отже, для забезпечення стабільного 
зростання української економіки необхідною є її детінізація.  

Дослідивши основні причини та особливості ми можемо запропонувати пропозиції щодо виправлення 
ситуації, а саме : збільшити заробітну плату держслужбовцям, що має суттєво зменшити корупцію; понизити 
податки та полегшити отримання кредитів  для підприємств малого та середнього бізнесу, які є найбільшим 
«розсадником» тіньової економіки в Україні. Це дозволить покращити конкурентне середовище і зменшить 
показник тіньової економіки.  

Можна зробити висновок, що тіньова економіка в Україні – результат системної кризи економіки, що 
виникла через відсутність реальних ринкових перетворень. 
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ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 
 

У сучасних умовах розвитку суспільних відносин, важливим чинником, є те, що Україна пов’язує 
перспективи свого подальшого розвитку з входженням в європейські структури, що зобов’язує дотримуватися 
відповідних європейських стандартів у найважливіших галузях, в тому числі і в сфері соціального захисту. 
Питання соціального забезпечення стосується майже всіх країн світу, оскільки, незважаючи на високий рівень 
добробуту, у кожній країні є люди похилого віку, інваліди, розширені сім'ї та безробітні, які потребують 
соціальної допомоги. В Україні економічний спад заважає дотримуватися задекларованих соціальних стандар-
тів, економічне становище більшості громадян погіршується, а політична та економічна криза збільшила 
кількість людей, які потребують державної підтримки [1]. 

Важливою складовою соціальної політики держави є соціальний захист та соціальне забезпечення 
населення. Бюджетні витрати соціального сектору відіграють важливу роль у бюджетних витратах, і їх частка 
збільшується з кожним роком. Водночас рівень соціального захисту все ще залишається дуже низьким, тому 
пошук нових та ефективних способів оптимізації витрат на соціальний захист став актуальною проблемою, яку 
потрібно вирішити [3]. 

Витрати місцевих бюджетів тісно пов’язані з інтересами всього суспільства і безпосередньо впливають на добро-
бут людей. Що стосується соціального забезпечення, то виконання дохідної частини бюджету допомагає задовольнити 
потреби в житті кожного громадянина на рівні, не нижчому за рівень прожиткового мінімуму [1]. 

Система соціального захисту включає три елементи: сукупність державних соціальних гарантій, у тому числі 
соціальні пільги окремим категоріям населення; традиційну форму державної, соціальної допомоги та соціальне 
страхування. Деякі урядові заходи у сфері соціального захисту стосуються всіх членів суспільства, а інші спрямовані 
на окремі соціальні групи. Перший комплекс заходів передбачає, що кожен може використовувати свої здібності і 
отримувати дохід, визначати офіційний прожитковий мінімум, захисту інтересів споживачів та індексації доходів. 
Друга група заходів соціального захисту стосується певного населення, включаючи безробітних, пенсіонерів, інва-
лідів, колишніх учасників бойових дій та військовослужбовців, сім'ї з дітьми, дітей-сиріт, переселенців та біженців 
від різних катастроф та стихійних лих [2]. 

Для того, щоб забезпечити ефективне використання бюджетних коштів для соціального захисту, їх 
розподіл повинен ґрунтуватися на принципі субсидіарності, враховуючи цілісність послуг та наближення їх до 
безпосереднього споживача [1]. 

В Україні місцеві бюджети відіграють важливу роль у фінансуванні соціального захисту та соціального 
забезпечення населення. У 2019 році видатки місцевих бюджетів на соціальне забезпечення та соціальний 
захист сягнули 143 млрд. грн. 

Соціальний захист можна розглядати як систему юридичних, економічних, фінансових та організаційних 
засобів, а також як захист людей від соціальних загроз. Виконання видаткової частини бюджету пов'язане з 
використанням бюджетних коштів. Це питання завжди викликало інтерес науковців та практиків, оскільки в 
процесі фінансування розкривається призначення бюджету, його спрямованість роботі держави та органів 
місцевого самоврядування, характеризується ефективність використання бюджетних ресурсів. 

В даний час, необхідно посилити теоретичну та методологічну основу фінансового забезпечення системи 
соціального забезпечення, тим самим посиливши взаємозв'язок між фінансовим контролем та динамікою 
соціально-економічного розвитку. 

Ось чому соціальний захист є важливим і тому потребує пріоритетних коштів у бюджеті. З огляду на 
низький рівень соціального забезпечення, високу ефективність існуючої системи соціального забезпечення та 
велику залежність населення від соціального забезпечення та соціальних послуг, що надаються бюджетом, 
необхідно знайти інші джерела фінансування соціальних проектів, модернізувати всю систему функціонування 
мережі установ соціальної сфери і вдосконалити форму надання соціальних бюджетних допомог [3]. 
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3. Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист населення [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2916/. 
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СТАН РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО – ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 
 

Державно-приватне партнерство як форма взаємодії держави та бізнесу успішно впроваджена у багатьох 
розвинених країнах світу та дає змогу підвищити результати ефективності діяльності об’єктів державної 
власності на основі використання ресурсів приватного сектору, що є надзвичайно важливим для України. По-
няття державного-приватного партнерства введено у 2010 р. Законом України «Про державно-приватне 
партнерство», яким запроваджено основні засади здійснення партнерства держави та приватних інвесторів як 
щодо об’єктів державної власності, так і стосовно об’єктів, що належать комуні. [3]  

Згідно зі статистичними даними кількість проектів державно-приватного партнерства в Україні до 2016 р. 
зростав, а в наступні років ріст зупинився та коливається у різниці в декілька договорів на рік (рис. 1). Водночас 
експерти однозначні в тому, що ринок цих проектів у нашій державі перебуває лише на стадії становлення. 
Можна зробити висновок про те, що проблема полягає навіть не в кількості укладених угод між державним та 
приватним партнерами, а в результативності та ефективності їхнього виконання, що ілюструє нижченаведена 
інформація. За даними центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні станом на 01.01.2020 на 
засадах ДПП укладено 187 договорів, з яких реалізується 52 договори (34 – договорів концесії, 16 – договорів про 
спільну діяльність, 2 – інші договори), 135 договори не реалізується (4 договори – закінчено термін дії, 18 
договорів – розірвано, 113 договорів – не виконується). [1]. 

 

 
Рис. 1. Динаміка кількості угод державно-приватного партнерства  

в Україні за 2012–2019 рр.* 
*Джерело: таблиця складена автором за даними [1]. 

 
Найбільш серйозною перепоною на шляху реалізації проектів ДПП є загальний стан інституційного середови-

ща, в якому приватному партнеру доводиться реалізовувати проект ДПП. До найбільш серйозних проблем системно-
го характеру варто віднести: – труднощі з отриманням дозвільних документів та погоджень, що необхідні для реалі-
зації проекту ДПП; – складність в переоформленні на приватного партнера права користування земельною ділянкою, 
на якій розташований об’єкт ДПП; – недостатня фахова підготовка посадових осіб, які займаються питаннями ДПП, 
низький рівень їх мотивації; – наявність корупційних проявів; – складність практичної реалізації гарантій, що 
надаються державним партнером для цілей реалізації проекту ДПП та ін. [2] 

Можна зробити висновок про те, що ринок проектів державно-приватного партнерства в Україні пере-
буває нині лише на етапі становлення. Проблема полягає навіть не в кількості укладених угод між державним і 
приватним партнерами за формулою державно-приватного партнерства, а в результативності та ефективності 
їхнього виконання. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі повинні полягати у вивченні успіш-
ного іноземного досвіду активізування державно-приватного партнерства та виявленні можливості застосу-
вання кращих іноземних практик у цьому напрямі в умовах України. 

 
1. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA  
2. Державно-приватне партнерство як механізм реалізації нової регіональної політики: можливості 

застосування та практичні аспекти підготовки і впровадження інвестиційних проектів.  URL: 
http://rdpa.regionet.org.ua/  

3. Павленко Г. Юридична Газета – 2015 – № 48 – С. 14 – 15 URL: https://corporate.interlegal.com.ua/problemi-sp-
vprats-privatnih-nvest/. 
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МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ З  МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Для забезпечення ресурсної бази бюджетів об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Бюджетним кодек-
сом України визначено особливості формування бюджетів цих громад. Зокрема, бюджети ОТГ мають міжбю-
джетні відносини з державним бюджетом з відповідним ресурсним забезпеченням.  

У 2020 році для місцевих бюджетів Львівської області передбачені асигнування по міжбюджетних 
трансфертах в сумі 9773,3 млн. грн., у т.ч. дотації в сумі 1356,9 млн. грн. та 22 види субвенцій на загальну суму  
8416,4  млн. грн., з яких: 

• за загальним фондом – 7241,1 млн. грн.; 
• за спеціальним фондом – 1175,3 млн. грн. 
За даними департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації найбільшу питому вагу у 

структурі міжбюджетних трансфертів займає базова дотація з державного бюджету. У свою чергу, найбільшу 
частку в структурі субвенцій займає субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги 
сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям.[3]  

Станом на 01.10.2020 р. обсяги базової дотації та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 
Львівської області становлять  7379,8 млн. грн.,  що  складає  99,03% до призначень на січень-вересень 2020 ро-
ку.  Із загального обсягу отриманих субвенцій місцевими бюджетами освоєні асигнування в сумі 80,28 %. 

На сьогодні відбувається підготовка з формування та затвердження 73 місцевих бюджети базового рівня. 
Важливою складовою місцевих бюджетів є обсяги їх взаємовідносин із Державним бюджетом України – 
скільки майбутня громада отримає трансфертів, а скільки, можливо, буде навпаки віддавати. 

Очікується, що у 2021 році найбільш дотаційним будуть бюджети Дрогобицької міської ради, який отри-
має понад 101 млн. грн. з державного бюджету України, Боринської селищної ради – понад 45 млн. грн. та Руд-
ківської міської територіальної громади – близько 38 млн. грн. 

Лідерами за обсягом коштів, які отримають у вигляді базової дотації з державного бюджету є такі 
громади: Бісковицька сільська рада (29,3 млн. грн.), Ходорівська міська рада (26,4 млн. грн.), Меденицька 
селищна ОТГ (25,7 млн. грн.), Зимноводівська сільська рада ОТГ (25,4 млн. грн.).  

Найменш дотаційними будуть Гніздичівська ОТГ (4,2 млн. грн.), Жидачівська міська рада (1,8 млн. грн.) 
та Моршинська міська рада (1,5 млн. грн.). 

Слід звернути увагу, що для діючих ОТГ розрахунки проведені, враховуючи території, які до них 
приєднаються, тобто, ті, які раніше не були частиною ОТГ. 

Варто зазначити, що у 2021році на Львівщині прогнозується 12 бюджетів, які будуть перераховувати 
реверсні дотації до державного бюджету. Зокрема, у бюджеті Львівської громади прогнозується реверсна 
дотація в сумі 736,6 млн. грн., у бюджеті Славської селищної ради – 36,3 млн. грн. Більше 10 млн. грн. до 
держбюджету віддаватимуть бюджети Стрийської міської ради (16,3 млн. грн.) та Сокільницької громади (12,4 
млн. грн).  

Із створених на сьогодні об’єднаних громад реверсними залишаться Солонківська ОТГ (3,2 млн. грн.) та 
Кам’янка-Бузька міська рада (майже 0,8 млн. грн.). Найменші суми реверсної дотації до державного бюджету 
перераховуватиме майбутній бюджет Добротвірської селищної територіальної громади – 139,5 тис. грн. [4] 

Бездотаційними прогнозуються бюджети Жовтанецької об’єднаної громади, а також Городоцької, 
Самбірської та Червоноградської міських рад. Це означає, що обсяг надходжень податку на доходи фізичних 
осіб (на одного мешканця) в цих громадах приблизно дорівнює середньому показнику по Україні. Тому ці 
громади не будуть отримувати базову дотацію із державного бюджету і, відповідно, не передаватимуть йому 
реверсну дотацію.  

 
1. Обласний бюджет Львівщини – 2020: доходи зменшилися в 2,4 рази / [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://dyvys.info/2019/12/02/oblasnyj-byudzhet-lvivshhyny-2020-dohody-zmenshylysya-v-2-4-razy/;  
2. Звіти ГУ Державної казначейської служби України у Львівській області про надходження та 

використання місцевими бюджетами Львівської області міжбюджетних трансфертів, отриманих з 
державного бюджету станом на 01.08.2020 року URL: https://lviv.treasury.gov.ua/ua/news/operativna-
informaciya-pro-nadhodzhennya-ta-vikoristannya-miscevimi-byudzhetami-lvivskoyi-oblasti-mizhbyudzhetnih-
transfertiv-otrimanih-z-derzhavnogo-byudzhetu-stanom-na-01082020-roku  

3. Формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів (на прикладі Львівської 
області) / [Електронний ресурс] – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/mnjie_2017_7_5.pdf   

4. Яким буде обсяг базових дотацій у новостворених громадах Львівщини [Електронний ресурс] – 
Режим доступу:https://dilo.net.ua/novyny/yakym-bude-obsyag-bazovyh-dotatsij-u novostvorenyh-gromadah-
lvivshhyny/ 
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РОЛЬ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Необхідність державного регулювання ринкової економіки зумовлюється тими негативами, які можуть 

бути присутніми в людях і відповідно переноситися на політику фірм: прагнення до максимізації прибутку, 
усунення конкурентів через монополізацію ринку, збагачення за рахунок інших країн та ін. Тому при форму-
ванні державних механізмів управління ринковою економікою, крім макроекономічних факторів, слід 
враховувати мікроекономічні, тобто фактори, які діють на рівні підприємств, та мотиви людської діяльності, 
оскільки розуміння цих мотивів, з одного боку, допоможе визначити поведінку менеджерів фірм у тій чи іншій 
економічній ситуації, з іншого – схильність населення до заощаджень та інвестицій і його реакцію на зміну 
ситуації на ринку. 

В загальному виді можна виділити такі функції держави в сфері управління економікою країни, які не 
може виконати будь-яка інша інституція: 

− формування законодавчої та організаційно-правової бази функціонування економіки країни, у тому 
числі податкового законодавства; 

− охорону державної та приватної власності; 
− перерозподіл доходів між галузями, регіонами та верствами населення; 
− створення сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату; 
− забезпечення соціально-еколого-економічного розвитку країни як основи для підвищення 

благополуччя та рівня життя населення; 
− затвердження та упровадження протекціоністських заходів для захисту вітчизняних товаровироб-

ників; 
− заохочення експортно-орієнтованої та імпорто-замінної діяльності через пільгове оподаткування 

експортерів та виробників нової продукції; 
− захист економічної незалежності країни; 
− здійснення справедливої, науково-обґрунтованої соціальної політики; 
− вирівнювання в розвитку різних регіонів країни [1]. 
Отже, із наведеного можна зробити висновок, що для того, щоб забезпечити динамічний розвиток на-

ціональної економіки та підвищити соціальний рівень життя населення, потрібно всебічно дбати про збіль-
шення багатства країни в цілому. А оскільки багатство країни складається з багатства індивідів, сімей, 
підприємств, територіальних громад і загальнонаціонального багатства та створюється роботою індивідів, 
держава повинна створити такі умови господарювання, де індивідуальні талант, ініціатива і самовіддача мали б 
можливість проявитися, діставати гідну винагороду та оцінку в суспільстві. Іншими словами, механізми 
державного регулювання повинні створювати привабливість для населення, підприємств та іноземних 
інвесторів тієї сфери, яка є визначальною для розвитку економіки на поточний момент.  

Класики політичної економії вважали, що ринок забезпечує перетікання капіталів та трудових ресурсів у 
найбільш прибуткові галузі. Однак негайної прибутковості наука та інноваційна діяльність підприємств, які 
визначають перспективу розвитку економіки на майбутнє, не дають, тому держава повинна створити пільговий 
режим функціонування для них. Аналогічно, потрібно створити переваги для експортерів, інвесторів, вироб-
ників високотехнологічної продукції, а також підприємств, які впроваджують ощадливі технології продукції, а 
також підприємств, які впроваджують ощадливі технології [2]. 

Виходячи з наведеного, слід погодитися з висновком, інноваційний розвиток України вимагає продов-
ження глибоких реформ, які стосуються в першу чергу взаємин держави, ринку і суспільства. При цьому, ре-
форми повинні бути спрямовані не на механічне зміцнення адміністративних функцій, а на ринкову трансфор-
мацію ролі держави в економіці. Реалізація реформ, які створять сприятливе середовище для функціонування 
суб’єктів різних розмірів та форм власності забезпечить успішний розвиток національної економіки. 

 
1. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи). Інститут 

економічного прогнозування; за редакцією академіка НАН України В. М. Гейця. – К. : Логос, 2018. – 500 с.  
2. Бутко М. Державне регулювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів / М. 

Бутко, Л. Подоляк // Економіка України.  2018. – № 6. – С. 36 – 44. 
 
 
 
 
 
 



105 
 

 

Фаїна В.П. 
Студ.гр. ФБ-12, Інститут економіки і менеджменту 

Науковий керівник – д.е.н., професор кафедри фінансів Шкварчук Л. О. 
 

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 
 

Податки – це особлива сфера виробничих відносин, своєрідна не лише економічна, а й фінансова категорія, а 
також найважливіший економічний важіль, що регулює взаємовідносини юридичних і фізичних осіб з державою в 
умовах ринку. Сутність податків (платежів) як економічної, фінансової категорії полягає у тому, що вони є 
обов'язковими внесками до бюджету відповідного рівня чи в державні цільові фонди, які здійснюють платники в 
порядку і на умовах, зазначених у відповідних законодавчих актах України про оподаткування. 

Україна упродовж останніх десятиліть перебуває у процесі перманентного реформування податкової системи. 
Однією з причин невдалого та затяжного реформування є низька фаховість використовуваних підходів. У гро-
мадському обговоренні процесів реформування найактивнішу участь беруть експерти, які за родом своєї діяльності 
далекі від економіки, державних фінансів і податкової політики – підприємці, журналісти, письменники, громадські 
діячі. У результаті такої дискусії формується громадська думка щодо необхідності реалізації єдиного напрямку 
реформ у бік зниження податкових ставок. Проте основною проблемою у реалізації податкової політики в Україні є 
не високі податкові ставки, а, насамперед, – це несправедливе оподаткування та, як результат, нечесна конкуренція, а 
також непрозоре адміністрування податків і зборів. 

На думку фахівців, для того, щоб вирішити цю проблему, необхідно відмовитися від будь-яких галузевих 
пільг і преференцій, вирівняти податкове навантаження, реформувати спрощену систему оподаткування так, 
щоб вона дійсно стала надбанням малого бізнесу [1]. І тільки потім можна говорити про зниження податкового 
навантаження для всіх, без винятку. Тому що, зараз в Україні єдина ставка оподаткування фізичних осіб 
(flatrate) – 18%, а не прогресивна, як у країнах, що швидко розвиваються, таких як Польща (toprate 32%), Туреч-
чина (toprate 35%), Китай (toprate 45%), Таїланд (tоprate 35%) [1]. І тільки такі реформи і запровадження 
прогресивної системи як у цих країнах можуть покращити ситуацію з податками в Україні. 

 
1. Макеєва О. Глибоке дно податкової реформи. Новоє Время, 13 вересня 2019 р.. 

https://nv.ua/ukr/biz/experts/osnovna-problema-podatkovoji-politiki-ukrajini-novini-ukrajini-50042607.html. 
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РЕЗУЛЬТАТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 

 
Надання якісної та професійної медичної допомоги кожному громадянину України та впровадження 

ефективного механізму фінансування системи охорони здоров’я є одним із пріоритетів соціальної політики 
держави. Система охорони здоров’я повинна бути орієнтованою на: людей (враховувати потреби як пацієнтів, 
так і медичних працівників), результат (результативність допомоги та/або профілактичних програм, фінансова 
захищеність пацієнтів, ефективність використання ресурсів), впровадження у реальну практику (недостатньо 
розробити хорошу концепцію реформування, треба послідовно її втілювати, постійно оцінюючи результати). 

З січня 2018р. розпочалося впровадження першого етапу реформи – нового механізму фінансування медич-
них закладів, що надають первинну медичну допомогу. Створено Національну службу здоров’я України – централь-
ний орган виконавчої влади, який реалізує основний принцип медреформи “гроші йдуть за пацієнтом” – оплачує 
вартість реально наданих медичних послуг; забезпечено реалізацію принципу вільного вибору лікаря пацієн-
том, рівних прав для медичних закладів усіх форм власності; запроваджено обов’язкове використання клінічних 
протоколів з переліком медичних послуг та розмежуванням рівнів надання медичної допомоги, формули 
розрахунку вартості медичних послуг [1].  

Ураховуючи рекомендації експертів Світового банку щодо переваг запровадження системи фінансування 
на основі подушного фінансового нормативу надання медичних послуг та закінченого випадку лікування на 
засадах системи діагностичних груп (diagnosis-related group – DRG) ухвалено рішення визначити австралійську 
систему діагностично-споріднених груп (AR-DRG) як базову для створення української системи. 

Ключовим пунктом реформи передбачалось запровадження загальнообов’язкового державного соціаль-
ного медичного страхування (єдиний канал постачання медичних послуг), але наразі у держави відсутній як 
детальний план, так і механізм запровадження даної системи в короткостроковій перспективі (законодавча база, 
реєстр пацієнтів, структура фінансування). 

 

1. Медична реформа. https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-sistemi-
ohoroni-zdorovya. 
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Секція 2 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОЇ ГАЛУЗІ  
В УКРАЇНІ ДО ТА ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ПАНДЕМІЇ 

 
Події початку 2020 року, а саме виникнення пандемії та її наслідків, зумовили появу значних фінансових 

проблем практично усіх суб’єктів та сфер економіки як в Україні, так й в світі. Внаслідок запроваджених 
карантинних заходів відбулося падіння українського ВВП за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства першій половині 2020 р. склало 6,5% [1]. Малий бізнес був змушений тимчасово 
припинити свою діяльність. Тому дослідження механізмів розвитку страхування в Україні зараз є дуже 
важливим і першочерговим завданням, перш за все задля зменшення ризиків суб’єктів господарювання, які 
провадять свою діяльність або тільки планують її розпочинати.  

Негативний вплив пандемії може проявитися в занепаді певних видів страхування та зменшенні 
інвестиційного доходу. Проте з появою нових умов життя виникає збільшення попиту на одні види страхуван-
ня, але зменшення на інші. На рис. 1 наведено динаміку чистих страхових премій за різними видами страху-
вання за І квартали 2019 та 2020 років.  

 

 
Рис. 1. Динаміка чистих страхових премій  

за різними видами страхування за І квартали 2019 та 2020 рр.* 
* Складено автором за даними джерела [2]. 
 

 
З рис.1 бачимо, що такі види страхування як медичне, страхування життя і страхування на випадок 

хвороби мали зростаючу динаміку у І кварталі 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього 
року. Це можна пояснити, перш за все, розгортанням пандемії, коли існує великий ризик для здоров’я та життя.  

Тепер розглянемо динаміку інших видів страхування за аналогічні періоди на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Динаміка чистих страхових премій за видами страхування, іншими,  

ніж страхування життя, за І квартали 2019-2020 рр. 
* Складено автором за даними джерела [2]. 



107 
 

 

Проаналізувавши дані з рис. 2, слід зауважити протилежну динаміку чистих страхових премій порівняно 
з попереднім рисунком. Бачимо, що обсяги таких видів страхування, як авіаційне, зменшилися, що можна пояс-
нити майже припиненням авіаційних рейсів під час карантинних обмежень. Спадна динаміка простежується 
також у страхуванні вантажів та багажу. Значною мірою зменшилися премії зі страхування майна. Це може 
бути пов’язано зниженням доходів громадян під час кризи, зменшенням їх можливості купувати та страхувати 
своє нове або вже наявне майно. Динаміка страхування кредитів, хоч і незначною мірою, але також знизилася, 
що можна поясними зменшенням кредитування через досить нестабільну економічну ситуацію у країні. 

МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України у 2020 році до 8,2% [3]. Проте ті види страхування, в яких 
дійсно є нагальна потреба у людей (медичне страхування та страхування життя) будуть розвиватися і надалі. 

 
1. Валовий внутрішній продукт у ІІ кв. 2020 року https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-

UA&id=62459016-a04f-41fc-9eeb-10de5d40d981&tag=ValoviiVnutrishniiProdukt.  
2. Підсумки діяльності страхових компаній за І квартал 2020 року. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  https://forinsurer.com/files/file00676.pdf .  
3. IMF Executive Board Approves 18-month US$5 Billion Stand-By Arrangement for Ukraine 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/09/pr20239-ukraine-imf-executive-board-approves-18-month-us-5-
billion-stand-by-arrangement. 
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ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ ТА РОЗМІРУ  
ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НБУ У 2020 РОЦІ 

 
Монетарна політика Національного банку України характеризується багатьма чинниками, і для її 

здійснення використовується певна кількість інструментів. Однак, найвагомішим і ключовим інструментом 
облікової політики Національного банку є облікова ставка. Вона по суті є ключовою ставкою процентної 
політики Національного банку від якої залежить робота практично усіх сфер економіки. Також варто зазначити, 
що той чи інший рівень облікової ставки значною мірою впливає на рівень інфляції. Національний банк 
встановлює певний рівень облікової ставки виходячи із загальної економічної ситуації, яка складається в країні 
для того, щоб пристосувати усі економічні галузі до тих чи інших умов. Розглянемо, який вплив мав рівень 
інфляції на формування облікової ставки НБУ у 2020 році, та який між ними існує взаємозв’язок. 

Розпочнімо із впливу рівня інфляції. Для початку розглянемо загальну динаміку індексу інфляції по 
місяцях від початку 2020 року на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динаміка індексу інфляції в Україні у 2020 році* 

*Складено автором за даними джерела [1]. 
 

Як бачимо, коливання індексу інфляції у 2020 році не було дуже динамічним, адже воно перебувало у 
діапазоні від 99,4 до 100,8%. І на сьогодні річний показник складає 101,7%, на відміну від 2019 року, коли він 
становив 104,1%. Низький рівень інфляції спричинений такими основними чинниками, як зміцнення націо-
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нальної валюти у попередньому році, падіння цін на енергоносії, і звичайно ж політика Національного банку. 
Низький рівень інфляції спричиняє стабільне економічне зростання та зменшує економічну і соціальну напру-
женість, і таким чином зумовлює збільшення обсягів кредитування. Збільшення кредитування зумовлюється 
тим, що при низькому рівні інфляції національна валюта є більш стійкою та стабільнішою, таким чином це 
створює менш ризикове середовище для позичальників, котрі беруть кредити. Особливо добре це проявляється, 
коли кредити не тільки стають безпечнішими, але й дешевшими. Таким чином можна виявити вплив динаміки 
облікової ставки НБУ на рівень інфляції, що в підсумку позитивно впливає і на збільшення обсягів креди-
тування. Особливо важливо це зараз, у період кризи, коли кредитування необхідне для відновлення як окремих 
суб’єктів господарювання, так і великих промислових груп, що зазнали збитків внаслідок корона кризи. На рис. 
2 представлено динаміку облікової ставки у 2020 році. 

 

 
Рис. 2. Динаміка облікової ставки НБУ у 2020 році* 

*Складено автором за даними джерела [2]. 
 

Таким чином можна підсумувати, що рівень інфляції та розмір облікової ставки беззаперечно взаємо-
пов’язані і впливають один на одного. Під час попередньої кризи у 2014-2015 роках, коли спостерігався висо-
кий рівень інфляції, розмір облікової ставки виріс до 30%. Теперішня криза розгортається в зовсім інших 
умовах, і ми бачимо, що за досить низького рівня інфляції розмір облікової ставки також може знизився до 
рекордно низького показника. 

 
1. Офіційний сайт МінФін: Індекс інфляції. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/2020/.  
2. Офіційний сайт Національного банку України: Облікова ставка Національного банку. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/archive-rish.  
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ  
У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Фінансовому ринку відведена одна з найважливіших ролей у забезпеченні сталого розвитку економіки в 

Україні, адже за банкоцентричної моделі функціонування  цього ринку головне місце у фінансовій системі 
займають банки і механізм кредитного забезпечення фінансування економіки [1]. Таким чином, для ефектив-
ного розвитку економіки потрібно розвивати банківський сектор, роблячи його стійкішим до економічних 
потрясінь. Цього можна досягти шляхом ефективного управління ризиками, зокрема насамперед фінансовими, 
що призведе до надійності банківських установ і, відповідно, населення буде з більшою довірою ставитись до 
банків. 

Управління фінансовими ризиками фінансово-кредитних установ, у тому числі і банків, досліджували у 
своїх роботах такі науковці, як: Коваленко В.В., Козьменко С.М., Савинська Н.А. та інші. Також це питання 
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описується у нормативних матеріалах Національного банку України. Під визначенням фінансового ризику слід 
розуміти ймовірність грошового потоку до змін у процесі проведення фінансових операцій  через невизна-
ченість їх умов. У банківській сфері він входить до складу банківського ризику і відображає вплив як зов-
нішніх, так і внутрішніх чинників, маючи широку класифікацію. До нього відносять: 

1. Кредитний ризик – пов’язаний з ймовірністю виникнення збитків через непогашення клієнтом його 
зобов’язання. 

2. Валютний ризик – визначається як ймовірність грошових втрат, що спричинені коливанням валютних 
курсів. 

3. Ринковий ризик – є ймовірністю зниження ціни на цінний папір у момент його продажу у порівнянні 
з моментом купівлі. 

4. Ризик незбалансованої ліквідності – являє собою ймовірність непогашення своїх зобов’язань банком, 
причиною чого є брак готівки, труднощі її залучення з інших джерел [2]. 

5. Системний ризик – є ризиком нестабільності фінансово-кредитної системи загалом і може 
визначатись як системна криза. 

6. Процентний ризик – є ймовірністю негативної зміни для банку відсоткових ставок по кредитах. 
Для подолання цих ризиків потрібно їх спочатку точно ідентифікувати, щоб у подальшому можна було їх 

оцінити як кількісно, так і якісно, та, відповідно, підібрати правильні інструменти щодо їх передачі або 
зменшення величини. 

Для передачі ризику можна використовувати похідні інструменти хеджування фінансових ризиків, а 
саме: форварди, ф'ючерси, опціони, процентний і валютний свопи та інші способи передачі ризику. 

Зменшити фінансовий ризик можна за рахунок встановлення лімітів, формування резервів, дивер-
сифікації та пошуку додаткової фінансової інформації [3]. 

Таблиця 1 
Показники діяльності банківських установ України у 2017-2019 роках [4] 

 

Рік Абсолютне відхилення, млн. грн. Показник 
2017 2018 2019 2018-2017 2019-2017 

Кількість діючих банків, од. 82 77 75 -5 -7 
Резерви за активними операціями 
банків (з урахуванням резервів за 
операціями, які обліковуються на 
позабалансових рахунках), млн. грн. 

511062 556445 492229 45383 -18833 

Чистий прибуток (збиток), млн. грн. -26491 22339 58356 48830 84847 
  

Провівши аналіз діяльності банківських установ України у 2017-2019 роках (табл.1), прослідковуємо 
деякі зміни. Кількість банків за 3 роки скоротилася на 7 одиниць, причиною такої зміни може бути неефективна 
діяльність банків, що призвела до їх банкрутства, або їх закриття через зміну нормативів для банків, які 
встановлює НБУ. Щодо резервів за активними операціями банків, то впродовж періоду вони коливаються і їх 
зміна залежить від кількості діючих банків, від величини активних операцій банків, а також норм величини 
резервів, які встановлює НБУ. Чистий прибуток (збиток) у період 2017 – 2019 років має позитивну тенденцію, і 
з 2017 року, коли був збиток зріс на 84 847 млн. грн. Така тенденція спричинена адаптацією банків до 
економічної ситуації в країні, що є наслідком ефективного управління фінансовими ризиками, та незначною 
стабілізацією економіки в країні. 
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Олександренко. – Львів: ННВК «Академія технологій та бізнесу», 2010. – 305 с.  
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ПОСИЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 
 

Відсутність ефективного контролю НБУ щодо комерційних банків спричинила ряд проблем, а саме: 
масштабний відтік депозитів з банків, збитковість банківської системи, зниження рівня довіри до банківських 
установ. У цьому контексті, банківський нагляд – це система контролю та активних впорядкованих дій На-
ціонального банку, спрямованих на забезпечення дотримання банками законодавства України та встановлених 
нормативів [1]. 

Саме тому Національний банк послідовно почав впроваджувати нові регулюючі норми, які наближені до 
ключових актів ЄС та враховують найкращу міжнародну практику. Також з 7 лютого 2019 року набрав 
чинності Закон «Про валюту та валютні операції», який став основою нової ліберальної системи валютного 
регулювання. Ще одним покращенням у структурі Національного банку було створення Управління захисту 
прав споживачів фінансових послуг [2]. 

Так у січні – вересні зменшилася кількість збиткових банків. Станом на 1 жовтня 2019 року із 76 
платоспроможних банків 66 банків були прибутковими і отримали прибуток 49,6 млрд. грн., що в 4,4 рази 
більше порівняно з аналогічним періодом минулого року [3].  

За дев’ять місяців 2019 року доходи банків зросли на 28% до 184 млрд. грн., витрати – на 2% до  
135,6 млрд. грн. Високі показники доходів відбулися через зростання чистих процентного та комісійного 
доходів банків, які в свою чергу зросли завдяки стрімкому розвитку споживчого кредитування та безготівкових 
операцій [3]. 

Основним джерелом процентних доходів є доходи банків від кредитування юридичних осіб (46% 
зального обсягу) та фізичних осіб (26%), вкладень в цінні папери (27%) [2]. 

Статистика показує, що прибуток банківської системи у 2019 році порівняно з 2018 роком збільшився в 
2,7 разів – з 22,3 млрд. грн. до 59,6 млрд. грн. [3]. 

Введення посилюючого контролю Національного банку призвело до покращень, адже частина банків 
недавно показували лише фіктивну збитковість, аби отримувати від Національного банку рефінансування.  

Основні дії НБУ: 
− встановлення та нагляд за дотриманням вимог; 
− постійний моніторинг, вивчення звітності та аналіз фінансового стану банку; 
− періодичне проведення перевірок діяльності банків; 
− застосування заходів впливу до банківських установ [1].  
Отже, зміна курсу дій основного регулятора банківського сектору в бік посилення контрольних процедур 

щодо банків, послідовна та зрозуміла політика НБУ, а також забезпечення рівних умов для усіх учасників 
ринку стали вирішенням ключових проблем банківської системи. 

 
1. Банківський нагляд. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123147&cat_id=122978  
2. Лібералізація руху капіталу. [Електронний ресурс]. – Режим 
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3. Прибуток банківської системи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pributok-bankivskoyi-sistemi-za-devyat-misyatsiv-2019-roku-zbilshivsya-u-44-
razi-do-484-mlrd-grn. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 

Страхування є важливою частиною фінансового ринку будь-якої держави, ця сфера за допомогою мобі-
лізації тимчасово вільних коштів страховиків гарантує забезпечення попиту економіки країни у інвестиційних 
ресурсах. Зараз Україна переживає складний період своєї розбудови, що провадиться глибокими соціальними, 
фінансовими та політичними проблемами. Незважаючи на темпи розвитку окремих видів страхування, 
підвищення якості надання страхових послуг, запровадження нових страхових продуктів, довіра населення до 
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страхових компаній досі перебуває на досить низькому рівні. Тема даного дослідження є актуальною ще й 
тому, що динамічний процес розвитку страхового ринку в державі є гарантією добробуту громадян та 
стабільності процесу суспільного відтворення, а також економічної безпеки. 

Дослідженням діяльності вітчизняного страхового ринку такі українські вчені, як В. Грушко, О. 
Мурашко, В. Фурман, В. Базилевич, О. Козьменко, Н. Внукова, О. Заруба та інші. В наукових працях дотепер 
досить мало уваги приділено виявленню негативних чинників, які стримують розвиток ринку страхових послуг 
в Україні. Мета дослідження полягає у виявленні факторів впливу на динаміку показників ринку страхових 
послуг в Україні. 

На рис. 1 продемонстровано динаміку показників страхового ринку у 2002-2019 рр. З 2002 року, коли були 
прийняті зміни в законодавстві щодо страхової діяльності, чисельність страхових компаній значно збільшилася. 
Відповідно спостерігається і поступове зростання страхових премій та страхових виплат [2]. В цілому по страховому 
ринку рівень валових виплат у 2004 році сягнув 7,9%, що свідчить про продовження тенденції до зниження даного 
показника, яка спостерігається з 1999 року. Протягом 2005-2008 рр. страховий ринок України характеризується 
динамічним розвитком, що супроводжується збільшенням кількості страхових компаній та кількості укладених 
договорів. Зростання основних показників діяльності страховиків за 2008 рік вказувало на збереження тенденцій 
щодо зростання ділової активності у порівнянні з 2007 роком. Проте, у другій половині року темпи росту показників 
діяльності уповільнилися під впливом загальної фінансової кризи [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка показників страхового ринку у 2002-2019 рр. 
Джерело: [1]. 

 
 

 
Фінансово-економічна криза призвела до скорочення обсягу залучених страховими компаніями премій. 

За результатами діяльності страхового ринку за 2009 рік порівняно з 2008 роком скоротилися надходження 
страхових премій, а також знизились чисті страхові виплати. У цьому ж році ми бачимо, що відбулось збіль-
шення рівня валових страхових виплат до 33%. У 2010 році на ринку страхування відбулося незначне „пожвав-
лення”. Спостерігається збільшення кількості укладених договорів, страхових премій та виплат. Основним 
фактором зростання валових страхових премій, у порівнянні з 2009 роком, стало збільшення обсягу внутріш-
нього перестрахування. Необхідно відзначити, що тоді ж розмір внутрішнього перестрахування вже перевищив 
докризовий рівень 2008 року на 21,5% [4]. 



112 
 

 

Про наявність системної кризи на вітчизняному страховому ринку свідчить також невелика частка 
страхування у ВВП, причому не тільки під час світової кризи 2008-2010 рр., а й у докризовий і посткризовий 
періоди. Частка страхових премій у світовому ВВП становить в середньому 8%, у розвинутих країнах вона ще 
вища. Водночас в Україні, як бачимо, навіть у найсприятливішому 2004 році частка страхування у ВВП дорів-
нювала 5,6% (здебільшого це було забезпечено операціями «псевдострахування»). Від початку кризи спосте-
рігається тенденція зменшення цього показника.  

Протягом 2011-2012 рр. на ринку страхування не відбувалося значних змін основних показників діяль-
ності: обсяг валових страхових премій та валових виплат залишилися майже на рівні кінця 2010 року. У 2013 
році спостерігається значне зростання обсягу валових страховий премій. Проте таке зростання було забезпечене 
здебільшого за рахунок премій за договорами зустрічного перестрахування між страховиками-резидентами. 
Зростання портфеля вихідного перестрахування дозволило диверсифікувати ризики, але водночас і сприяло 
збільшенню залежності страховиків від фінансового стану перестрахувальників. Така «кругова порука» в 
результаті призвела до спотворення реальної динаміки зростання ринку, який не має реального фінансового 
забезпечення. Тобто у цьому році була тенденція до штучного завищення показників зростання портфеля за 
рахунок зустрічного перестрахування. [5] 

У 2014 році страховий ринок України опинився у ще більш скрутному становищі, ніж був декілька років 
тому. Анексія Криму та бойові дії на Сході країни потягли за собою скорочення ринку, втрату договорів, зни-
ження бізнес-активності, через що зменшились страхові потоки. Але ми можемо побачити і позитивні тенденції 
розвитку ринку. Хоч кількість компаній дещо зменшилась, ми бачимо, що присутня позитивна динаміка 
зростання страхових виплат. Також і збільшився рівень валових страхових виплат у порівнянні з аналогічним 
періодом 2013 року на 2,7 в.п. Таке збільшення даного показника пов’язане зі зменшенням надходжень валових 
страхових платежів при збільшенні валових страхових виплат. [6] 

Кількість страхових компаній щороку зменшується, але, не зважаючи на це, ми бачимо, що кількість 
договорів та валових страхових премій має позитивну динаміку. Це пояснюється декількома факторами. По-перше, 
зменшення числа страхових компаній викликане не скільки зменшенням попиту на страхові послуги, стільки тим, 
що йде «очищення» ринку від ненадійних та фінансово неспроможних страховиків. По-друге, події, що відбулись у 
2013 і 2014 рр. змусили населення змінити свої погляди щодо страхування життя, активів та відповідальності.  

Після падіння в 2014-2015 рр. страховий ринок починає підійматись. Темпи зростання навіть перевищу-
ють інфляцію. У 2016 році відбулось значне зменшення страхових компаній. Наприклад, у 2016 році ринок по-
кинула нідерландська фірма страхова компанія Aegon. У цьому ж році американський страховик AIG продав 
свій бізнес в Україні. До цього дочірня німецька компанія Allianz згорнула ритейловий бізнес [7].  

Ринок страхування в Україні протягом 2014-2019 рр. демонструє позитивну динаміку свого розвитку. 
Щодо частки страхових премій у ВВП, то протягом останніх років вона знаходиться у межах 1%. Такий 
низький рівень проникнення страхування свідчить про те, що на сьогодні розвиток страхового ринку України 
знаходиться все ще на низькому рівні. Планується збільшення даного показника на кінець 2020 року в межах 
7%. Більша частка страхових премій у ВВП свідчить про більший перерозподіл ВВП через страхування та, як 
правило, більший рівень розвитку страхового ринку. 

У 2019 р. відбувся перерозподіл страхового ринку, після чого багато діючих учасників були змушені піти 
з ринку через те, що не витримали конкуренції та не пристосувались до нових регулятивних вимог. Відбулась 
так звана «чистка» страхового ринку від тих страховиків, які не мали змоги виконувати свої зобов’язання, а 
також від недобросовісних страховиків. Цей процес пройшов швидше завдяки тому, що було прийнято Закон 
про “Спліт” внаслідок чого відбувся перехід функцій регулятора до Нацбанку. Варто врахувати той факт, що 
чим більшим буде попит на страхові послуги, тим більше страховики будуть зацікавлені у наданні якісних 
страхових послуг. Держава, у свою чергу, має сприяти стабільному розвитку страховиків. 

 
 

1. Статистика страхового ринку України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://forinsurer.com/stat.  
2. Інформація про стан і розвиток страхового ринку за 2002 рік структура [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://forinsurer.com/files/file00051.pdf/.  
3. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2005-2008 рр. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://forinsurer.com/files/file00054.pdf.  
4. Підсумки діяльності страхових компаній за 2010 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://forinsurer.com/files/file00365.pdf. 4.Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік рік [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: https://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/sk_%202013.pdf.  

5. Підсумки діяльності страхових компаній за 2014 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://forinsurer.com/files/file00552.pdf/.  

6. Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку рік [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/5_16_uk/48.pdf.  
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РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19 
 

Нетипова економічна криза, зумовлена поширенням коронавірусу COVID-19, негативно вплинула на сві-
тові фінансові ринки. На відміну від інших небанківських фінансових установ, страхові компанії за 1-ше півріч-
чя 2020 року зуміли зібрати на 4,4% більше страхових премій, а саме 21 млрд грн. Проте ця сума є меншою по-
рівняно з аналогічним періодом 2019 року. Причиною став добровільний вихід із ринку 20 страховиків, у липні 
202о року було анульовано ліцензії ще 6 страховиків. Частка останніх становила близько 7% у загальному обся-
зі страхових премій. Сектор страхування життя збільшив обсяг зібраних премій на 10%, їхня сума становила 2,3 
млрд грн. Ринок позик фінансових компаній, який останніми роками бурхливо зростав на 50% за рік, у першо-
му півріччі 2020 року зменшив обсяги діяльності. Обсяг наданих кредитів порівняно з аналогічним періодом 
минулого року знизився на 20% [1]. 

Отже, страховикам вдалося зберегти прийнятний фінансовий результат шляхом помірного зростання 
страхових премій, збереження сталих показників збитковості, а також уникнення знецінення активів. Проте 
COVID-19 може мати значний вплив на страхуванням життя через потенційно значне збільшення захворюваності та 
смертності. Рівень смертності у песимістичних сценаріях може спричинити значні виплати капіталу і вплинути 
на фінансову стійкість страховиків. Істотне зниження рейтингу активів та постійно низькі процентні ставки 
ускладнюють інвестиційну діяльність страховиків. 

З метою забезпечення потреб страхувальників страховики повинні постійно вдосконалювати свою діяль-
ність щодо технологій онлайн продажу послуг через сайти-агрегатори для порівняння цін на страхові послуги і 
маркетплейси, використовувати спеціалізовані чат-боти для оперативної відповіді на запитання страхуваль-
ників з приводу, наприклад, поточної дохідності за договором страхування життя, забезпечуючи фінансовий 
захист життя клієнтів. 

 

 
1. COVID-19 помірно вплинув на страховиків, проте істотно позначився на кредитуванні небанківськими 

установами – звітність за перше півріччя 2020 https://bank.gov.ua/ua/news/all/covid-19-pomirno-vplinuv-na-strahovikiv-
prote-istotno-poznachivsya-na-kredituvanni-nebankivskimi-ustanovami--zvitnist-za-pershe-pivrichchya-2020. 
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ВПЛИВ COVID-19 НА БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Досліджуючи банківський сектор, можемо сказати, що економічний стан банків до початку кризи, що 
спричинив коронавірус, був стабільним та постійно зростав. Так, на кінець вересня 2020 року платоспро-
можними були 74 банки, за останні 1,5 роки лише один банк був ліквідований [1]. 

Порівнюючи кризу 2008 року, коли люди годинами очікували в чергах під банками, щоб забрати свої 
кошти, під час коронакризи паніка і невизначеність була в населення перші 10 днів карантину, оскільки банки 
мали досить високу ліквідність. 

Щодо того, як змінився попит фізичних осіб на банківські продукти, то можна сказати, що пандемія 
скоротила попит на кредити, а банки переоцінили якість портфелів і сформували додаткові резерви. Щодо 
депозитів, то можемо припустити, що попит на них також зменшився, оскільки платоспроможність громадян 
від початку пандемії скорочується через різні фактори.  

Динаміку процентної ставки за новими кредитами та депозитами за 12 місяців 2019 року та перших 8 
місяців 2020 року відображено на рис. 1. 

Проаналізувавши вище наведену динаміку, можемо сказати, що у 2019 році протягом усього року ставка 
за кредитами коливалася в різних межах і спостерігається то спадна, то зростаюча тенденція змін. Так, в серпні 
2019 року ставка за кредитами була найбільшою і становила 18,6%. Щодо процентної ставки за депозитами, то 
бачимо, що вона є аналогічною до ситуації з процентними ставками за кредитами. Проте, з серпня 2019 року 
спостерігається спадна динаміка до кінця 2019 року, вона становить 11,7% – 10%.  

Щодо 2020 року, то бачимо, що ставка за депозитами була спадною ще в січні – лютому 2020 року і 
становила 8,5% – 6,6%, далі вона почала зростати протягом березня – квітня 2020 року та становила 7,0% – 
7,2%. Проте з травня по серпень спостерігається спадна динаміка, яка становить 6,4% в серпні, 5,6% – червні, 
4,7% – липні, 4,4% – серпні відповідно. 
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Рис. 1. Процентні ставки за новими кредитами і депозитами резидентів за 2019 – 2020 роки 

*Складено автором на основні джерела [2]. 
 

Щодо процентних ставок за кредитами в 2020 році, то бачимо подібну динаміку до ставки за депозитами. 
В січні – лютому 2020 року ставки були майже рівними і становили 14,9% – 14,8% відповідно. В березні ставка 
зросла до 15,6%, проте всі наступні місяці з квітня по серпень динаміка процентних ставок за кредит була 
спадною. Так, з 14,4% в квітні ставка за кредитом зменшилася в транці до 13,7%, червні – 13,1%, липні – 12,6%, 
12,2% в серпні. 

Отже, можемо сказати, що процентна ставка за депозитами та кредитами зменшувалася відповідно до 
попиту на даний вид банківських послуг. Зокрема, найбільший спад спостерігається саме в березні 2020 року, 
коли було введено карантинні заходи. Таке зменшення безпосередньо пов’язане із платоспроможністю насе-
лення. Адже криза коронавірусу  неабияк відбилася на доходах населення, оскільки населення не мало вільних 
коштів, щоб вкладати їх на депозит. Проте ставка на депозит зменшилася на 2,6% з березня по серпень 2020 
року, що є невигідним для клієнтів. Оскільки вкладання коштів під малі відсотки і в нестабільний економічний 
стан країни є значно ризиковим. А щодо кредиту, то позитивним є явище зменшення цієї процентної ставки з 
15,6% до 12,2%.  Процентна ставка за кредитом зменшилася на 3,4%, проте самих клієнтів банку це не цікавить, 
бо кошти потрібно віддати, але це зробити без стабільної роботи неможливо. Банки також застерігають і себе 
від незабезпечених кредитів.  

 
1. Поточні тенденції, вплив пандемії COVID-19 на банківський сектор. Режим доступу: – [Електронний 

ресурс]: https://bank.gov.ua/admin_ uploads/article/Banking%20sector_pr_2020-10-22.pdf?v=4.  
2. Офіційний сайт НБУ. Процентні ставки за кредитами та депозитами. Цінні папери резидентів. 

Індекс ПФТС. Режим доступу: – [Електронний ресурс]: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-
sector-financial. 

 
 

Карпець А. Р. 
гр. ФБ-44, Інститут економіки і менеджменту 

Науковий керівник – к.е.н, доцент кафедри фінансів Кондрат І. Ю. 
 

ЗАГРОЗИ І МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ,  
ЗУМОВЛЕНІ ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ 

 
За дуже короткий період часу COVID-19 з Китаю поширився по світу, спричинивши безпрецедентну 

глобальну пандемію. Його особливістю є негативний вплив на всі аспекти світової економіки: від міжнародних 
ланцюгів постачання та фінансування до зниження попиту, обсягів виробництва, широкомасштабного безробіт-
тя, зростання обсягів державного боргу, падіння фондових індексів. Це створило безпрецедентний рівень 
ризику, змусивши інвесторів зазнати значних втрат за дуже короткий проміжок часу.  

Страховий ринок, як частина фінансового ринку, зіштовхнувся з низкою загроз: 
1) припинення туризму призвело до зменшення страхових премій зі страхування від нещасних випадків 

для тих, хто виїжджає за кордон, і зменшення страхових платежів за "Зеленою карткою"; 
2) зменшення страхових платежів зі страхування каско, оскільки істотно скоротилося ввезення нових 

автомобілів з-за кордону, а саме нові автомобілі найбільше страхують (за 1-ше півріччя 2020 року 36% 
загальної суми зібраних страхових премій отримано від ОСЦПВ, Зеленої картки, КАСКО) [1]. 
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Страховики знайшли нові можливості для розвитку, зокрема: 
1) зростання попиту на страхування життя і здоров'я (сума зібраних у 1-му півріччі 2020 року премій зі 

страхування життя склала 2 294,3 млн грн. що на  10% більше, ніж за аналогічний період 2019 року) [1]; 
запропоновано новий продукт страхування життя «Антивірус»; 

2) страхування КАСКО переведено в формат електронного полісу; заплановано запуск сервісу відда-
леного фото/відео огляду, який дозволить автовласникам самостійно укладати договори страхування КАСКО 
онлайн; оновлено інтерфейс для швидкого розрахунку премії ОСЦПВ за номером авто; запроваджено сервіс 
самостійної оцінки збитку для ОСЦПВ; введено в дію електронні документи із можливістю електронного 
цифрового підпису. 

 

1. Статистика страхового ринку України за 1-ше півріччя 2019/2020 рр. // https://forinsurer.com/stat. 
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СИСТЕМНО ВАЖЛИВІ БАНКИ ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ  

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
 

Банк – це юридична особа, що отримала спеціальну банківську ліцензію, яка дає можливість здійснювати 
банківську діяльність та дані якої занесені до державного реєстру банків [1]. 

Системно важливий банк – це банк, крах або ж відокремлене функціонування якого призведе до великих 
ризиків у діяльності банківської системи загалом [1]. Сьогодні в Україні є 14 системно важливих банків. 

Надзвичайну значущість системно важливих банків для банківської системи, як для кожної країни 
окремо, так і загалом для світової банківської системи досліджували у свої публікація безліч науковців, 
зокрема, серед закордонних вчених є С. Гудхарт, Джу Ерік Енс, Р. Коннолі, І. Моос, С. Р. Моісєєв, Сан Ян Пак, 
Г. І. Пенікас, Пітер С. Роуз, Дж. Б. Томпсон, Ерік Шуінард. Також такі вітчизняні вчені займалися дослі-
дженням даного питання: Я. В. Белінська, І. В. Бєлова, О. В. Дзюблюк, В. В. Крилова, В. В. Лавренюк, В. І. 
Міщенко, С. В. Міщенко, Р. С. Лисенко, С. В. Науменкова. 

Базельський комітет з банківського нагляду визначив два типи системно важливих банків: глобальний 
(G-SIBs) і національний (D-SIBs). Також, Базельський комітет врахував можливі втрати, пов’язані з визна-
ченням системно важливих банків національного рівня і випустив перелік принципів, відповідно до яких кожна 
країна може визначати свої критерії та підходи, за якими буде віднесено певний банк до системно важливих [2]. 

 
 Таблиця 1 

Використання підходів щодо визначення СВБ у різних країнах 

Частина світу Підхід 
Європейські країни Країни Азії Америка Росія 

Якісний ü  ü  ü / - - 
Кількісний ü / - ü / - ü / - ü / - 

 
З таблиці 1 можна зрозуміти, що переважна більшість країн не використовує лише один підхід щодо 

віднесення банків до системно важливих, оскільки це не є ефективно. Поєднання цих двох підходів дає мож-
ливість більш точно сформувати критерії. Якісний підхід базується на декількох базових характеристиках 
прийнятих міжнародними регуляторами (наприклад, Базельським комітетом). Кількісний підхід складається з 
індикаторного (зіставлення показників, які доводять системну важливість банку), мережевий аналіз (наслідки 
для всієї банківської системи у випадку неплатоспроможності або порушення ліквідності банку), оцінка ролі 
банку в загальносистемному ризику [4]. 

Окрім, в межах якісного підходу, кожна країна за вказівками певного міжнародного регулятора, для 
визначення системно важливих банків, покладаючись на критерії відносить банки до системно важливих. 

Критерії, за якими банк може бути віднесений до системно важливих: 
− розмір банку (20% – для G-SIBs; 20% – для D-SIBs); 
− взаємопов’язаність складових банківської установи (6,67% – для G-SIBs; 20% – для D-SIBs); 
− взаємозамінність компонентів банківської установи (6,67% – для G-SIBs; 20% – для D-SIBs); 
− складність побудови банку (10% – для G-SIBs; 20% – для D-SIBs); 
− складність групи/національний показник (6,67% – для G-SIBs; 20% – для D-SIBs) [3]. 
У кожній країні є різна кількість системно важливих банків, їх кількість залежить від багатьох чинників, 

зокрема, одним з визначних є розвиток банківської системи країни. Всі країни намагаються віднайти найкраще 
поєднання підходів, критеріїв, принципів для визначення СВБ. З кожним роком міжнародні регулятори, безпо-
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середньо регулятори країн, посилюють вимоги до банків, з метою запобігання таких явищ, як неплатоспро-
можність, порушення ліквідності. Проте, незважаючи на великий перелік даних орієнтирів, основним є довіра 
населення до певного банку, на цей показник опираються практично всі країни у світі. 

Визначення переліку СВБ є дуже важливою складовою успішного функціонування банківської системи, 
оскільки саме такі банки є її основою. У випадку певних труднощів в економіці країни, структурних зрушень, 
банкрутств підприємств, криз, безробіття саме на системно важливі банки покладається надія. Тому, дуже важ-
ливим є правильна ідентифікація таких фінансових посередників, адже якщо такий банк наблизиться до краху, 
то економіка навіть найбільш розвинутої країни може бути під загрозою. 

 
1.Сайт НБУ / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123122&cat_id=122978;  
2. Шульга Н., Колодзієва С. Ідентифікація системно важливих банків / Шульга Н., Колодзієва С. / Фінанси та 

банківська справа: зб. наук. пр. Вісник КНТЕУ. – Київ: 2016. – №5. – С. 82-98;  
3. Стегнієнко М. О. Особливості підходів до індентифікації системно важливих банків – Київ: 2018. – С. 45; 
4. Краснова І., Лавренюк В. Сутність та критерії ідентифікації системно важливих банків / Банки України: 

зб. Наук. Пр. Вісник НБУ. – Київ: 2015. – С. 20. 
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РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 
 

Кредитна спілка – це неприбуткова організація, яку засновують фізичні особи, професійні спілки, об’єд-
нання на кооперативних засадах для задоволення потреб членів у взаємокредитуванні та наданні фінансових 
послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки [1]. 

Регулювання кредитних спілок є досить поширеною темою для досліджень і багато вітчизняних та закор-
донних науковці присвячують вивченню цих питань свої публікації. Зокрема, питання регулювання кредитних 
спілок розглядали Козлюк Є. В., Венгуренко Т. Г., Дадашев В. А., М. І. Туган-Барановський, О. В. Добровольська,  
В. В. Гончаренко, О. Ю. Гавриленко, А. А. Пожар, О. М. Зубатенко, Б. А. Дадашев, В. В. Зіновійчук, А. М. Анцифе-
ров, С. В. Бородаєвський, І. Витанович, Г. Галаган, Г. Вендта, С. В. Войцехівський, О. Г Волкова, О. М. Панкратова, 
В. О. Степанова, О. Я. Маліновська, О. О. Луцишин, Г. М. Лютова, В. С. Мохняк, В. М. Палій, Є. А. Поліщук,  
І. С. Ткаченко та інші.  

До 1 липня 2020 року головним регулятором ринку небанківських фінансових послуг була Нацкомфін-
послуг, проте з 01.07.2020 всі повноваження з регулювання страхових, лізингових, факторингових компаній, 
кредитних спілок, ломбардів та інших суб’єктів, які надають небанківські послуги на фінансовому ринку 
перейшли на НБУ. 

Національний банк України, отримавши повноваження регулятора кредитних спілок, опублікував низку 
нововведень щодо роботи таких учасників фінансового ринку. Головна мета – забезпечити збільшення добро-
буту населення та покращення економіки країни за допомогою створення умов для розвитку ринку кредитних 
спілок та збільшення їх частки активів у загальному обсязі активів банків (наразі частка складає 0,4%) [2]. 

До основних нововведень НБУ щодо регулювання діяльності кредитних спілок належать: 
1) У сфері діяльності кредитних спілок (надання кредитним спілкам права самостійно обирати форму 

діяльності у вигляді прибуткової або неприбуткової. Такий підхід використовується у багатьох країнах, проте 
тільки зараз запроваджується в Україні). 

2) У сфері створення і ліцензування діяльності кредитних спілок (створення певної універсальної 
ліцензії, яка розширює коло послуг, що зможе надавати кредитна спілка. Зокрема, кредитна спілка зможе 
здійснювати платіжні операції, надавати гарантії та обмінювати валюту). 

3) У сфері участі у кредитних спілках (НБУ пропонує значно розширити коло осіб, які можуть бути 
учасниками кредитної спілки. Раніше учасниками кредитних спілок могли бути виключно фізичні особи, але 
буде дозволено ставати учасниками юридичним особам, релігійним організаціям, кооперативам та іншим). 

4) У сфері системи управління кредитними спілками (планується збільшити вплив членів спілки на її 
діяльність. Оскільки кількість осіб, що можуть бути у складі керівних органів є обмеженою, то буде дозволено, 
щоб одна особа виконувала декілька функцій, а також частину функцій можна буде здійснювати у вигляді 
аутсорсингу. Таким чином, кредитна спілка зможе не утворювати спеціальні підрозділи для управління). 

5) У сфері нагляду за роботою кредитних спілок (буде надаватися безоплатний доступ до кредитного 
реєстру НБУ). 
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6) У сфері припинення діяльності кредитних спілок (створення умов для максимального повернення 
коштів членам у випадку виходу кредитної спілки з ринку. Це здійснюється для підвищення довіри фізичних 
осіб до кредитних спілок) [2]. 

 

 
Рис. 1. Сфери нововведення щодо регулювання діяльності  

кредитних спілок в Україні 
 
Такі заходи повинні позитивно вплинути не лише на діяльність самих кредитних спілок, але й на 

розвиток фінансового ринку загалом. 
 
1. Закон України «Про кредитні спілки» №2908-ІІІ від 20.12.2001 // Відомості Верховної Ради України. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14#Text;  
2. Офіційний сайт НБУ. –  Біла книга. Майбутнє регулювання кредитних спілок банків – Київ: 2020. – С. 4-5 // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_KS_2020.pdf?v=4. 
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РОЗВИТОК РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ 

 
На сьогоднішній день  в  Україні актуальним питанням є зменшення використання готівки та  перехід до 

електронних платіжних інструментів, а також за допомогою сучасних технологій. Виникає потреба покращити 
готівковий оборот, щоб підвищити ефективність фінансового ринку нашої країни, оскільки першою проблемою 
є те, що багато громадян зберігає всі свої кошти вдома, а не на рахунках банків, друга проблема в тому, що 
платіжними картками можна розраховуватись тільки у великих населених пунктах. 

Досліджували це питання багато науковців, а серед яких: Є.О. Бублик, М.О. Євдокімова, В.В. Ільчук, 
І.М. Садчикова, Т.О. Савченко, К.О. Катюха, В.І. Успаленко , Н.І. Корецька , Г.С. Морозова, Л.О. Невідома, 
О.В. Марченко, Т.О. Плісак та інші. 

Безготівкові розрахунки широко відомі у всьому світі, оскільки це зручний спосіб платежу. Основні 
переваги їх полягають у тому, що насамперед, це зменшення готівкових операцій в касах банку; якщо платіжну 
картку викрадуть, то це не означає що всі кошти будуть втрачені; можливість здійснювати фінансові операції 
цілодобово, а також, в разі необхідності, зняти гроші у будь-якій країні [2]. 

Якщо буде зменшено грошову масу, то це також вплине позитивно на банківський сектор, оскільки буде 
повернено частину заощаджень українців на свої рахунки в банку, це сприятиме нарощенню ресурсної бази та 
зменшення відсоткової ставки. Також покращиться структура грошового обігу, що підвищить ефективність 
монетарної політики, яку розробляє та реалізовує Національний Банк України. Одним із вагомих аргументів  
також є те, що збільшиться  контроль над обігом готівки у сфері роздрібної торгівлі та у сфері послуг [3]. 

Україніці все частіше використовують безготівкові розрахунки, оскільки це розрахунок за послуги та 
товари. За статистикою НБУ, станом на перший квартал 2018 року розмір розрахунків платіжними картками 
склав 272,6 млрд грн (44,4 %), що на 5,1 % більше ніж у 2017 році ( 39,3 %). Розподіл платежів з використанням 
рахунків у банках: 40,5 % припадають на розрахунки в інтернет мережі, а на розрахунки в торговельних 
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магазинах – 50,6 %. Також значну частку безготівкових розрахунків становлять комунальні платежі, оскільки 
це зручний спосіб оплати, при якому не потрібно довго чекати у відділеннях банків. У період карантину, який 
причинив COVID-19, банки все більше заохочують оплачувати різноманітні послуги не в їхніх філіях, а за 
допомогою банківських карток. 

 
Таблиця 1 

Кількість виданих карток банками України за 2018-2019 рр. [1] 

Назва банку Станом на 
1.01.2019 р. 

Станом на 
1.01.2020 р. Зміна, % 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 19 550 445 20 423 677 4,46 
АТ «ОЩАДБАНК» 5 768 684 6 147 250 6,56 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2 244 859 2 284 058 1,74 
АТ «ПУМБ» 709 095 802 618 13,18 

АТ «АЛЬФА-БАНК» 1 634 272 2 074 660 26,94 
 

Отже, як видно з таблиці, найбільше виданих карток є в АТ КБ «Приватбанк»» станом на 2019 рік, друге 
місце займає АТ «Ощадбанк». Загальна кількість карток станом на 1 січня 2020 року зросла до 68,9 млн. шт, та 
майже дві третини –  це активні платіжні картки [1]. Також актуальними залишаються безконтактні розрахунки, 
за допомогою застосування  ґаджетів із функцією NFC, до них відносяться сервіси: Apple Pay, Google Pay, 
Garmin Pay та інші. Безконтактні розрахунки є зручними, оскільки це допоможе розвантажити чеки із великою 
чи середньою сумою, переважно мережі швидкого харчування, магазини косметики чи побутової хімії або 
великі продуктові супермаркети. Однак, для безпеки запроваджено  ліміт у сумі 500 грн, якщо картка 
прикладається до магнітного зчитувача, то потрібно обов’язково вводити ПІН-код [2]. 

Отже, можна зробити висновок, що пріоритетним напрямом на даний час є використання платіжних 
карток у всіх видах платежів. Насамперед потрібно збільшити кількість безготівкових розрахунків у малих 
населених пунктах, тому що банки завойовують прихильність за допомогою впровадження використання своїх 
платіжних карток на підприємствах чи у державних установах, як можливість отримувати заробітну плату чи 
пенсію на платіжну картку. Однак використання банківських карток не є всюди доступним, однак ця проблеми 
має вирішитися в наступні декілька років, що дозволить підвищити ефективність банківської системи України. 

 
1. Загальні показники розвитку ринку платіжних карток  в  Україні  //  [Електронний ресурс].  –  Режим 

доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=79219.  
2. Левицька  Т.В.  Особливості  використання сучасних  інформаційних  технологій  і  платіжних пластикових  

карток  у  банківській  системі  /  Т.В. Левицька // Актуальні проблеми економіки. – 2018. – No 10. – С. 233–238.  
3. Ekonomika Ukrayiny [Economy of Ukraine]. Available at: http://uk.wikipedia.org/wiki/ Ekonomika_Ukrayiny. 

(accessed on: 28.04.2020). 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 
 
Економічна криза, спричинена пандемією COVID-19, торкнулась усіх сфер економіки України: непра-

цючий бізнес, збільшення рівня безробіття. Також постраждала і банківська системи України, оскільки були 
введенні певні карантині обмеження, а саме: запровадили пільговий режим обслуговання кредитів громадян 
країни та бізнесу, збільшився попит на валюту, тому купити чи продати валюту можна було переважно за 
допомогою інтернет-банкінгу, були введенні заходи щоб зменшити готівкий оборот, оскільки гроші активно 
передаються з рук в руки, що могло призвести до збільшення захворюваності [3]. 

Велика кількість науковців доліджували питання регулювання економіки в період кризи, а саме : Гальчинсь-
кий А. С., Головін Р. Г., Дейнека О. В., Жовтун Д. Т., Капустін В. С., Маргасова В. Г., Пасхавер О. І. та інші. 

Як наслідок, починаючи з весни 2020 року, щокварталу зменшувався попит на банківські послуги, 
переважно накредитування, оскільки банки більш ретельно підходили до визначення платоспроможності потен-
ційних позичальників, убезпечуючи себе від кредитного ризику в час кризи. На рис. 1 можна побачити 
тенденцію зміни цьогообсягів кредитування банківським сектором за перше півріччя 2020 року по місяцях. 
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Рис. 1. Кредити надані клієнтам банківським сектором України у І півріччі 2020 року  
*Складено автором за даними джерела [1]. 
 

Падіння обсягів кредитування в першу чергу було спричинене обмеженням позик на побутову техніки та 
автомобілі, пролонгацією кредитих канікул у позичальників, а також формуванням додаткових резервів під 
кредитні операції банками. 

Таблиця 1 
Кількість відділень банків у 2019- 2020 рр. 

Період часу 
Назва банку 

01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 
АТ "Ощадбанк" 2471 2327 2271 2097 1931 
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 1974 1928 1891 1833 1750 
АТ "Райффайзен Банк Аваль" 496 496 479 456 456 
АТ "КРЕДОБАНК" 86 86 88 88 83 
АТ "Укрексімбанк" 61 60 62 60 60 

*Складено автором за даними джерела [2]. 
 

Кількість відділень банків щоквартально зменшується, оскільки прибутковість банків скоротилась на 
23%, зменшився попит на банківськи основні продукти. За даним Національного Банку України станом на 1 
липня 2020 року, із 75 українських банків, тільки 56 були прибутковими [2]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що світова пандемія негативно вплинула на світову економіку та 
економіку України в тому числі. На сьогоднішній день важко визначити маштаби фінансових втрат, оскільки 
прогнозують ще другу хвилю захворюваності. Однак НБУ розробляє заходи при такому сценарії розвитку 
подій, а саме: відтернімновано проведення стрес-тестування банків та спрощенно вимоги до основних 
нормативів, розроблено програми для фінансової підтримки банками фізичних осіб та бізнесу, що найбільше 
постраждали протягом карантину. Ці заходи допоможуть банківській системі України продовжувати функ-
іцонувати ефективно [3]. 

 
1.Офіційний сайт Державного комітету статистики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/.  
2. Показники банківської системи 2008—2020 роки. – Національний банк України. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ category?cat_id=7420.   
3.  Щодо подолання негативних соціально-економічних наслідків заходів, спрямованих на обмеження поширення 

Covid-19 в Україні. – Національний інститут стратегічних досліджень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-podolannyanegativnikh-socialno-ekonomichnikh-naslidkiv-zakhodiv. 
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БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ 
 

Проблеми забезпечення стабільності та надійності банківської системи завжди знаходилися в полі зору 
як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, оскільки стабільність банків та забезпечення їх ефективної діяль-
ності є одним із найважливіших завдань центрального банку кожної країни. Необхідність здійснення банківсь-
кого нагляду пов’язана із формуванням певних критеріїв та обмежень у поведінці комерційних банків, які 
дають змогу створити конкурентне середовище у банківському секторі та сприяють підтримці надійної та ефек-
тивної банківської системи. Значний внесок у дослідження проблем здійснення банківського нагляду зробили 
М. Бондарчук, А. Мороз, Г. Табачук,  Р. Гриценко, О. Барановський, О. Любунь, О. Вовчак, О. Дзюблюк, Ж. 
Довгань, І. Д’яконова, О. Коць, О. Костюк, В. Міщенко, О. Орлюк, Н. Швець, В. Романишин,  та ін. [4; 5]. 

Дослідження окремих аспектів дало змогу систематизувати наявні підходи до визначення категорії 
«банківський нагляд» [3]. В. Міщенко трактує цю категорію як систему контролю та впорядкованих дій НБУ, 
спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими фінансово-кредитними установами у процесі їх 
діяльності законодавства України і встановлених нормативів, для забезпечення стабільності банківської 
системи та захисту інтересів вкладників. Такої позиції притримуються І. Алєксєєв, М. Бондарчук, О. Скаско, Т. 
Смовженко та О. Любунь, які наголошують на важливості центрального банку як регулятивного органу, відпо-
відального за підтримку стабільності фінансово-кредитної системи країни [4; 5]. В. Романишин та Ю. Уманців 
під банківським наглядом розуміють цілісний і неперервний моніторинг діяльності банків для забезпечення 
надійності та стійкості окремих банків та банківської системи в цілому. За твердженням дослідників, банківсь-
кий нагляд – це система, яку використовує держава, щоб гарантувати стабільність та безпеку фінансової 
системи країни [4]. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що «метою банківського 
нагляду є стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо безпеки 
зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках» [2].  

Невирішеною проблемою є небажання банків надавати правдиву інформацію про свій фінансовий стан. 
Ця проблема повинна вирішуватися у загальнодержавному рівні, зокрема Національним банком України. Це 
дасть можливість клієнтам спостерігати за динамікою розвитку банків, а банківський менеджмент змусить 
ретельніше слідкувати за дотриманням нормативів [1; 4]. 

У цьому контексті, удосконалити систему нагляду можна за допомогою поточного моніторингу 
діяльності банків, який би давав змогу виявляти конкретні операції, що суперечать вимогам нормативно-право-
вої бази НБУ і власним внутрішньобанківським положенням, та запобігати їх проведенню.  Щодо вирішення 
проблем, то потрібно сконцентрувати зусилля на розробленні системи дій як органу банківського нагляду для 
забезпечення стабільного функціонування банківського сектору та захисту інтересів його клієнтів і кредиторів 
на основі більш активного впровадження якісних вимог до фінансового стану банків, зокрема впровадження 
системи раннього реагування та комплексної оцінки ризиків. 

 
1.Д'яконова І.І. Модернізація банківського нагляду в Україні : монографія / І.І. Д'яконова. – Суми: 

Університ. кн., 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-
download/123456789/51773/1/Dyakonova_II_diss.pdf.  

2. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 p. № 2121-ІІІ (зі змін, і доповн.) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_08_21/T002121.html.  

3. Коваленко В.В. Банківський нагляд: навч. посіб. / В.В. Коваленко. – Суми, 2005 Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3497/1.pdf.  

4. Гурська К.В. Банківський нагляд та шляхи його удосконалення в Україні – Тернопіль, 2013 
[Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1820/1/.pdf.  

5. Бондарчук М.К., Алєкссєв І. В., Кльоба Л. Г. Банківська система: Навчальний посібник. – Львів: Ліга-
Прес, 2017,- 246 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



121 
 

 

Котурбаш І. О. 
гр. ФБСС-21, Інститут економіки і менеджменту 

Науковий керівник – д.е.н, проф., завідувач кафедри фінансів Алєксєєв І.В. 
 

АНАЛІЗ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗА КОРДОНОМ 
 

Результати одного з перших досліджень стану медичного страхування українських студентів за кордо-
ном показали доволі великий відплив коштів з України через страхування [1]. 

Проведене дослідження добровільного медичного страхування показує, що воно зростає одним із 
найвищих темпів як за темпами зростання страхових премій, так і за кількістю укладених договорів. Євро-
пейські країни дотримуються обов’язкового медичного страхування як для громадян, так і для іноземців, які 
перебувають на території країн більше 90 днів. Кожна країна має свою систему страхування, відповідні тарифи 
і процедури страхування, диференціювала набір медичних послуг відповідно до тарифів. Проте, практично усі 
країни Центральної та Східної Європи встановили мінімальну суму для медичної страховки студентської 
молоді на рівні 30 тисяч євро. З огляду на те, що кількість українського студентства в країнах Центральної та 
Західної Європи вимірюється десятками тисяч, а річна вартість страхових полісів у країнах ЄС є значною, то 
актуальним є аналіз грошових потоків, пов’язаних з медичним страхуванням українських студентів (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Розрахунки грошових потоків медичного страхування студентів  
в університетах 5-ти країн Центральної та Східної Європи 

 

Кількість українських студентів, які 
навчаються в університетах країни за 

навчальними роками, тис. осіб 

Величина грошового потоку медичного 
страхування студентів за роками, тис. євро 

Країна 

Середній розмір 
страхового 
платежу  

в розрахунку  
на рік, євро 015-

2016 
016-
2017 

017-
2018 

018-
2019 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Австрія 712,38 1,6 1,62 1,69 1,86 1144,79 1157,61 1203,92 1324,31 
Болгарія 66,35 0,56 0,67 1,23 1,40 37,22 44,39 81,74 92,69 
Німеччина До 2019р. – 

660,30 
Після 2019р. – 
1200,00 

9,08 9,64 9,39 9,32 6270,72 6650,22 6196,08 11185,20 

Польща 159,55 3,00 3,37 7,78 9,17 3946,49 4383,82 6027,80 6248,78 

Чехія 428,56 2,39 2,47 2,65 2,70 1026,40 1058,97 1136,54 1157,54 
Разом для 
групи країн - 43,69 47,77 52,74 54,44 12,425,6 13,295,0 14646,1 20008,5 

 

*Сформовано автором на основі даних [15-20]. 

 
Проведені розрахунки показують, що найбільші грошові потоки, пов’язані з медичним страхування укра-

їнських студентів, припадають на Німеччину, причому кількість студентів з України в Німеччині скоротилась. 
Значна величина грошового потоку в Німеччині пов’язана насамперед із високою вартістю страхування, з 
2019 р. в Німеччині була найдорожча медична страховка для студентів з дослідженої вибірки країн. Також 
значні грошові потоки від медичного страхування українського студентства спостерігаються в Польщі. Нато-
мість такий значний грошовий потік у Польщі, пов’язаний не з вартістю страховки (вона одна із найдешевших), 
а зі значною кількістю студентів з України. 

Сумарний грошовий потік від медичного страхування за навчальний рік для п’яти досліджуваних країн 
складав достатньо вагомі величини. Приріст грошового потоку лише за п’ять років становив 7 582 897,6 євро. 
Якщо в подальшому така міграційна тенденція продовжиться, то це призведе до ще більшого зростання 
грошового страхового потоку за межі України, пов’язаного з навчанням українських студентів. 

Грошовий потік від медичного страхування українських студентів у п’яти найпопулярніших країнах для 
навчання за 2018-2019 рр. навчальний рік становив 20,008,522 євро. Ці кошти змогли б отримувати вітчизняні 
страховики, якби налагодили активну маркетингову політику по залученню українських студентів, що 
виїжджають навчатись за кордон. Для студентів це стало б вигідною пропозицією, оскільки страхові платежі 
визначались би у національній валюті, а медичний захист застрахованого проводився б українською страховою 
компанією. Такі програми у ПрАТ СК «Уніка» (дочірня організація австрійської страхової групи «UNIQA») 
мають назву «Студент», «Студент. Віза +». За правилами страхової компанії застрахованими можуть бути осо-
би лише віком до 28 років. Ризики, які покриваються полісом: раптове захворювання застрахованої особи; 
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розлад здоров’я або травма; ненавмисне заподіяння шкоди третій особі. Ліміт відшкодування залежно від 
програми становить від 30 000 євро до 300 000 євро, а служба підтримки від страхової компанії працює у 
всьому світі. 

 
1. Alieksieiev I., Mazur A., Moroz A. Financial flows in the field of insurance // Economics, Entrepreneurship, 

Management. – 2019. – Vol. 6, No. 1. –P. 114–123.  
2. https://www.edystudy.com/temy/obuchenie-v-germanii/strakhovka-dlya-ucheby-v-germanii/  
3. https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-planen/krankenversicherung/  
4. https://www.czstudent.eu/ru/services/insurance  
5. https://bezpieczny.pl/studia-szczegol. 
6. https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.837818.  
7. https://usitcolours.bg/bg/samoletni-bileti/zastrahovki/medicinski-zastrahovki-za-pytuvane-v-chujbina-za-

studenti-mladeji-i-prepodavateli-za-celija-svjat/s/75 
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УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ 
 

Управління ризиками є обов’язковим елементом стратегії розвитку банку та запорукою його стабіль-
ності. Найбільш суттєвим ризиком для капіталу банку є кредитний ризик. Банк не в змозі повністю уникнути 
цього виду ризику при кредитуванні, тому ключовим є саме процес управління. Питанням ідентифікації 
кредитного ризику та управління ним приділяли значну увагу такі вчені, як А. Бандурка, Ю. Вергелюк, В. 
Глущенко. К. Браун, І. Джулай, В. Шелудько та ін. Вчені визначають управління кредитним ризиком – діяль-
ність із планування та прогнозування рівня кредитного ризику за обсягами та видами операцій, та аналіз 
факторів виникнення кредитного ризику [1]. 

Основу оцінки та вимірювання кредитного ризику становлять моделі рейтингування які дозволяють роз-
поділити контрагентів на класи за величиною вірогідності кредитного ризику. Такі моделі дозволяють прийма-
ти обгрунтовані рішення щодо розміру очікуваних збитків і необхідного співвідношення дохідності та ризику. 

Найбільший вплив на ступінь кредитного ризику становлять фактори кредитоспроможності клієнта, а 
також ті зміни, які зачіпають кон'юнктуру ринків, на яких діє позичальник. 

До основних функцій, які здійснюються при управлінні кредитними ризиками роздрібнго бізнесу банку 
слід віднести такі: прийняття рішень щодо можливості та умов надання нових кредитів; створення та підтримка 
системи прийняття рішень, моделей кредитного ризику; взаємодія зі структурними підрозділами, підготовка 
методологічної бази та звітності. 

На рівні держави, для регулювання кредитного ризику банків використовуються нормативи кредитного 
ризику встановлені НБУ з метою зменшення банківських ризиків та недотримання яких може призвести до 
фінансових труднощів у діяльності банку [2]. 

Отже, для ефективного управління кредитним ризиком необхідно вдосконалення теоретичних розробок 
та практичних навичок працівників банку з аналізу та мінімізації можливих витрат, пов'язаних із кредитною 
діяльністю. Банкам також нгеобхідно відмовлятись від швидких кредитів та застосовувати більш прозорі мето-
дики перевірки кредитоспроможності позичальників. 

 
1. Управління кредитним ризиком як запорука безпеки кредитної діяльності банку. Ефективна економіка. 

2018. №6. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/154.pdf . 
2. Офіційний сайт НБУ. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  https://bank.gov.ua/ . 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНІСТІ ЛОМБАРДІВ В УКРАЇНІ 

 
Для розвитку кредитного ринку в Україні важливою є діяльність ломбардів, адже саме вони можуть 

задовільнити потреби позичальників у фінансових ресурсах. 
Ломбард – це кредитна установа, яка надає  миттєві, короткострокові та невеликі за розміром фінансові 

кредити на власний ризик під заставу [1]. Діяльність, яких регулюється положеннями Цивільного кодексу 
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України, Господарського кодексу України, з урахуванням особливостей, що встановлюються Законом України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». З 1 липня 2019 року регулятором 
для небанківських фінансових установ, у тому числі ломбардів, став Національний банк, який фокусується на 
безвиїзних перевірках та нагляді за ринковою поведінкою компаній [2]. 

Розглянемо важливі показниками діяльності ломбардів  представлених у табл. 1  
 

Таблиця 1  
Показники фінансового стану ломбардів 

Станом на 
31.12.2017 

Станом на 
31.12.2018 

Станом на 
31.12.2019 

Темпи приросту 31.12.2019/ 
31.12.2018 Показники 

млн. грн. Абсолютний % 
Кількість ломбардів 415 359 324 -35 -9,7 
Активи по балансу 3763,7 3721,3 4264,8 543,5 14,6 
Дебіторська заборгованість, у тому 
числі: 2857,7 2827,8 3012,8 185 6,5 

за наданими фінансовими 
кредитами 1596 1789,2 1942,8 153,6 8,6 

за нарахованими відсотками за 
наданими фінансовими кредитами 66,2 90,7 99,1 8,4 9,3 

Статутний капітал 1352,4 1468,8 1413,8 -55 -3,7 
Резервний капітал 61,6 77,1 55 -22,1 -28,7 
Нерозподілений прибуток 504,2 589,5 677,8 88,3 15 
Власний капітал, усього 1648,5 1867,2 1862,7 -4,5 -0,2 
Залучені кошти на платній та 
безоплатній основі  168,2 156,2 176,6 20,4 13,1 

*Джерело: [3]. 
 

Аналізуючи дані  табл.1 слід відмітити динаміку до зростання показників. Показники   статутного, 
резервного та власного капіталу мають відмінну тенденцію до зменшення. Найбільших змін зазнали активи, 
зростання у 2019 році відносно 2018 року відбулося на 14,65%  (або 543,5 млн. грн). Це пояснюється тим, що за 
аналізований період відбулося зростання дебіторської заборгованості ломбардів , а саме на 6,5% (або на 185 
млн. грн). Це свідчить про збільшення кількості наданих кредитів. За результатами аналізу виявлено, що 
статутний капітал  даних фінансових установ зменшився на 3,7% (або 55 млн. грн), це пояснюється тим, що 
ринок ломбардів зменшився, тому зменшився  і власний капітал на 0,2%. Аналізуючи показники нерозпо-
діленого прибутку слід відзначити зростання на 15 % (або 88 млн. грн). Це свідчить про збільшення прибутків 
ломбардів в цілому на ринку фінансових послуг. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка наданих фінансових кредитів 
*Джерело: [4]. 

 
Інформація рис.1 відображає щорічне зростання суми наданих фінансових кредитів, а саме у 2018 році на 

53,3 млн. грн, а у 2019 році на 1736,2 млн. грн.  помітне зростання суми погашених фінансових кредитів  у 2019 
році відносно 2018 року на 1701,1 млн. грн. Це  свідчить, про високу оборотність коштів ломбардів, яке 
пояснюється низьким терміном надання кредитів. За результатами аналізу виявлено, що кількість наданих 
фінансових кредитів під заставу у 2019 році відбулося зростання відносно 2018 року хоч і не значне на 17,2 тис. 
шт. Причиною такого зростання  є зменшення платоспроможності населення, але натомість збільшення інте-
ресу до діяльності ломбардів. 

Отже, в результаті проведеного дослідження встановлено, що через нестабільну соціально-
економічну ситуацію у країні, населення не в змозі брати кредити у банках. Актуальність послуг 
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ломбардів визначається перевагами: анонімність операції, миттєвість отримання позики, відсутність 
довідки про доходи, зручна форма застави майна. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПРОЦЕНТНИХ ТА КОМІСІЙНИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ 
 

Банківська система відіграє важливу роль для забезпечення функціонування реального сектора економі-
ки держави, оскільки завдяки їй формуються основні потоки грошових коштів, відкриваються рахунки, нада-
ються кредити, формуються інвестиційні ресурси. За останніх два роки банківська системи України і більшість 
банків були прибутковими. У процесі оцінювання результатів діяльності банків особливу увагу необхідно 
зосередити на аналізі їх процентних доходів  та процентних витрат. 

Тітова Є. О., Швець Ю. О. досліджували склад доходів комерційних банків та чинники, що впливають на 
їхні обсяги. А саме, стан комерційних банків та проблеми, які негативно впливають на діяльність банківської 
системи. Науковці провели аналіз дохідності комерційних банків України за два останні роки [1, с.7-11].  

Згідно чинного законодавства дохід – це  збільшення економічних вигід протягом аналізованого періоду 
у вигляді збільшення корисності активів або зменшення зобов’язань, результатом якого є збільшення власного 
капіталу. Серед доходів банку найбільша частка належить процентним та комісійним доходам [2]. 

Банки отримують процентні доходи насамперед у процесі реалізації кредитної діяльності. Показник 
ефективності кредитної політики банку визначають за формулою 1: 

,                                                       (1) 
де Р2 – показник ефективності кредитної політики банку,%. 

Представлений показник характеризує ефективність обраної політики банку щодо регулювання 
співвідношення між ціною ресурсної бази та ціною розміщення ресурсів. Зростання значення коефіцієнта Р2 
характеризує високу якість менеджменту в банку [3, с.94-105].  

Нами проведено аналізування динаміки процентних і комісійних доходів та витрат АТ ”Укрсиббанку”. 
Щодо процентних доходів, то у четвертому кварталі 2019 р. спостерігалося збільшення їхньої суми, яка 

становила 2573452 тис. грн. У четвертому кварталом 2018р.  сума доходів дорівнювала 2411734 тис. грн., тобто 
загалом поступово збільшувалась.  

Сума процентних витрат у четвертому кварталі 2019 р. збільшилась  порівняно з четвертим кварталом 
2018 р. і становили (802976 тис. грн.) та (504675 тис. грн.) відповідно. Загалом динаміка процентних витрат 
мала також тенденцію до збільшення. 

 Не зважаючи на певне зменшення обсягу комісійних доходів банку у  першому кварталі  2019 року, сума 
яких становила 531028 тис. грн.,  загалом спостерігалось рівномірне зростання їх обсягу відносно аналогічних 
кварталів зазначеного показника у 2018р., що є позитивним для роботи банку. 

Обсяг комісійних витрат банку у третьому  кварталі 2019 р. зменшився порівняно з аналогічним пе-
ріодом 2018р. і становив (353040 тис. грн.). У третьому кварталі 2018 р. сума комісійних витрат дорівнювала 
271596 тис. грн. Загалом, динаміка комісійних витрат мала також тенденцію до зростання. 

Відтак, процентні витрати банку зростали відповідно із зростанням його процентних доходів. Також 
зростали обсяги комісійних витрат із збільшенням комісійних доходів. 

Можна зробити висновок, що значення аналізованих показників АТ”Укрсиббанку” рівномірно зростаю-
ли із незначними змінами, що свідчить про хорошу роботу менеджменту банку. 

Зважаючи на коливання значення коефіцієнта ефективності кредитної політики АТ «Укрсиббанк», 
зокрема зменшення його значення  у 2019 році,  можна зробити висновок про необхідність прийняття 
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заходів щодо вдосконадення процесів  регулювання співвідношення між ціною ресурсної бази та ціною 
розміщення ресурсів банку.  
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МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 
 

На  сьогодні в Україні зареєстровано близько 285 страхових компаній. За період незалежності зросла 
роль страхової діяльності, а отже й удосконалення методології оцінки результатів діяльності страхових 
компаній, серед яких найважливіше місце посідає фінансова надійність. 

Проблема аналізу фінансової стійкості страхової компанії є багатофакторним завданням, яке вимагає 
комплексного підходу. Чинники впливу на фінансову стійкість страхової компанії можна поділити на три 
основні групи основні групи – це зовнішні, внутрішні та змішані чинники. До зовнішніх чинників належать 
кон’юнктура ринку та інфляція, внутрішніми є склад і структура витрат, склад і структура тарифної ставки, 
маркетингова політика страхової компанії, до змішаних – страхові резерви, статутний фонд, мобільність ком-
панії тощо.  

Для дослідження фінансової надійності також необхідно провести аналіз ліквідності та плато-
спроможності страхової компанії. З урахуванням ролі, цілей і стратегії на ринку фінансову надійність страхової 
компанії необхідно трактувати як стан фінансових ресурсів, за якого страховик: по-перше, здатний своєчасно 
виконувати всі взяті зобов'язання протягом всього терміну дії укладених договорів , по-друге, мати задовільні 
показники діяльності , по-третє, сприятливо реагувати на зміну зовнішніх і внутрішніх чинників фінансового 
стану (тобто бути фінансово стійким). Таким чином, фінансова стійкість є необхідною умовою фінансової 
надійності страхової компанії.  

Для підвищення фінансової стійкості доцільно, перш за все підвищити раціональність формування 
статутного фонду страховика. 

З огляду на це, для забезпечення фінансової надійності вітчизняних страховиків розмір їх мінімального 
статутного фонду слід розраховувати пропорційно до ризику, виду діяльності та терміну дії компанії на ринку [1]. 

 Існують певні розбіжності щодо як самого розуміння мінімального капіталу так і вимог щодо розмірів цих 
капіталів. Слід зазначити, що вимоги Solvency II, запроваджуються в дію на теренах Європейського союзу з 1 січня 
2016 року, та передбачають нагляд за розмірами капіталу у відповідності до визначених директивою. 

Необхідно підкреслити, що склад та структура капіталу страхових компаній України значно спрощена з точки 
зору вимог Директиви Solvency II. Фактично такий підхід щодо формування капіталу страхових компаній з точки 
зору вітчизняного законодавства майже не враховує різні види ризиків, які супроводжують діяльність [2]. 

Також фінансову надійність можна підвищити застосуванням для  розрахунку тарифних ставок таких 
методів, які дають найоптимальніші величини тарифної ставки. Сукупність тарифних ставок називається 
тарифом. Система відображення тарифів називається тарифним керівництвом. 

Для розрахунку тарифу може бути застосовано кілька методів: на основі теорії ймовірностей, експертних оцінок, 
за аналогією до інших страхових компаній, з використанням математичної статистики і розрахунку дохідності. 

Ми вважаємо, що найкраще для розрахунку тарифної ставки використовувати метод групових експерт-
них оцінок, оскільки він враховує всі фактори, які впливають на тарифну ставку і при використанні цього 
методу можна використовувати інші методи визначення страхового тарифу, як додаткові джерела інформації 
для його оцінювання [3]. 

Крім цього, для підвищення платоспроможності, фінансової стійкості, а отже й фінансової надійності 
страховика необхідно здійснювати постійний моніторинг використання коштів компанії та визначити найопти-
мальніший розмір страхових резервів, які відображають обсяг страхових зобов'язань за укладеними договорами 
страхування. 

Фінансова надійність страховика забезпечується і таким інструментом, як перестрахування. При пере-
страхуванні страховик, приймаючи на страхування крупний ризик, не тільки передає його частку перестрахо-
вику, а й продовжує нести відповідальність перед страхувальником у повному обсязі. З метою захисту 
виконання зобов'язань страховика перед страхувальниками ЗУ «Про страхування» передбачається в обов'язко-
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вому порядку укладання угоди перестрахування у випадку, коли страхова сума за окремою угодою страхування 
перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного фонду і сформованих вільних резервів та страхових 
резервів. [4]. 
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СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «UKRSIBBANK» НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ  
 

Регулярні зрушення в економіці, зокрема: вплив макроекономічних чинників, законодавчі зміни, інфля-
ційні процеси, валютні коливання тощо мають прямий вплив на функціонування усіх суб’єктів, що здійснюють 
діяльність у сфері фінансів.  Комерційні банки зазнають  жорсткої конкуренції внаслідок своєчасного невико-
нання власних грошових зобов’язань (неліквідність), недостатності капіталу, неефективного управління 
активами та пасивами банку тощо.  

Основним видом діяльності банківських установ є власне кредитно-депозитні послуги. Саме управління 
портфелем даних операцій є свідченням фінансової стійкості та прибутковості банку у конкурентному середовищі. 

З метою виявлення основних причин виникнення збиткової діяльності комерційного банку на основі 
фінансової звітності АТ «UKRSIBBANK» протягом 2015-2019 рр. проведено обчислення та аналіз основних 
показників прибутковості банку. У табл. 1.1 представлено динаміку основних фінансових показників діяльності 
АТ «UKRSIBBANK» протягом 2015-2019 рр. 

 
Таблиця 1.1  

Динаміка основних фінансових показників діяльності АТ «UKRSIBBANK»  
протягом 2015-2019 рр., тис. грн. 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 

Активи, з них: 43 371 163 45 344 453 46 022 702 52 043 061 53 196 707 
кошти в інших фінансових установах 10 724 148 13 869 761 13 231 832 12 320 451 10 151 526 
кредити та заборгованість клієнтів за 
амортизованою вартістю 20 958 975 20 678 612 22 221 404 26 137 962 21 371 168 

цінні папери в портфелі банку на 
продаж та інвестиції в асоційовані і 
дочірні компанії 

6 914 124 3 847 718 3 478 508 5 463 313 13 341 326 

Власний капітал 1 527 219 3 825 815 5 490 655 6 769 820 6 858 000 
Чистий прибуток/збиток за звітний період -  26 169 -  991 391 1 659 821 2 788 850 2 615 044 
Загальні доходи 6 265 346 6 224 274 5 937 498 7 297 512 8 137 826 
Загальні витрати - 6 288 784 - 7 220 562 - 4 271 547 - 4 500 733 - 5 533 385 
Чистий процентний дохід 2 430 918 2 781 411 2 646 882 3 880 231 4 206 172 
Процентний дохід 4 127 353 4 035 257 3 260 901 4 585 703 5 236 310 
Процентні витрати - 1 696 435 - 1 253 846 - 614 019 - 705 472 - 1 030 138 
Дохідні активи - 1 939 7 344 - 6 441 37 10 603 
Платні зобов’язання  27 001 - 1 889 838 3 994 238 6 123 486 5 554 692 
Прибуток до оподаткування - 12 581 -  933 934 1 995 382 3 299 174 2 910 059 

Джерело сформовано автором на основі: [1]. 
 
У цьому контексті, реорганізація фінансової діяльності банку з 2017 року і до тепер призвела до 

зростання конкурентоспроможності банківських послуг АТ «UKRSIBBANK» в Україні. Зростання попиту на 
кредити у клієнтів, нарощення обсягів власного капіталу, зменшення суми загальних витрат тощо стимулювали 
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банк до виходу з кризи та нарощення прибутків. Проте й надалі існують проблеми з портфелем банківських 
послуг АТ «UKRSIBBANK», що потребують стратегічних змін, аби довгий час користуватись попитом у 
клієнтів незалежно від економічних негараздів у середині країни. У таблиці 1.2 представлено динаміку 
основних показників прибутковості АТ «UKRSIBBANK» протягом 2015-2019 рр. 

 
Таблиця 1.2  

Динаміка показників прибутковості АТ «UKRSIBBANK» протягом 2015-2019рр., % 

Показник Оптимальне 
значення, % 2015 2016 2017 2018 2019 

Показники прибутковості 

Рентабельність активів ≥1 -0,06 -2,19 3,61 5,36 4,92 
Рентабельність капіталу ≥5 -1,71 -25,91 30,23 41,20 38,13 
Загальна дохідність активів ≥12 410,25 163,01 110,86 109,06 118,82 
Чиста процентна маржа ≥4,5 159,17 72,70 48,21 57,32 61,33 
Чистий спред ≥1,25 -4,81 -3,17 -1,51 -1,53 -2,08 
Показник ефективності діяльності 
банку ≥120 99,63 86,23 137,68 159,24 147,26 
Показник прибутковості 
діяльності банку 7–8 -0,20 -15,05 32,78 44,69 35,71 

Джерело сформовано автором за даними: [1-3]. 
 

Відповідно до проведених розрахунків, представлених у табл 1.2 можна зробити висновок, що 
«UKRSIBBANK» має досвід управління прибутком у кризові періоди 2015-2016 рр. Основними показниками, 
що свідчать про це є рентабельність активів та власного капіталу, в аналізований період вони є від’ємними.  

За період 2015-2019 рр. показник чистого спреду АТ «UKRSIBBANK» не досягає оптимального 
значення. Він показує відсоткову різницю між вартістю залучених пасивів та дохідністю розміщення активів. 
Оскільки, активи банку значно перевищують вартість пасивних операцій, виникає проблема недостатності фі-
нансових ресурсів для примноження кількості наданих кредитів населенню країни. Діяльність  АТ 
«UKRSIBBANK» є високоризикованою, адже більш, ніж 84% усіх активів щорічно спрямовано на формування 
кредитно-інвестиційного портфеля, зокрема це: кошти в інших фінансових установах, кредити та забор-
гованість клієнтів та цінні папери на продаж та інвестиції в асоційовані і дочірні компанії[1; 4].  

Тому, можна вважати, що комерційний банк потребує заходів антикризового управління з метою 
запобігання виникненню збитків за рахунок диверсифікації та оптимізації портфеля банківських послуг. З 
метою максимізації прибутку АТ «UKRSIBBANK» важливо вдаватися до низки стратегічних заходів: 

• детальний аналіз створеного раніше плану фінансового менеджменту банку за допомогою експрес-
діагностування та функціональної діагностики, виділення ключових цілей фінансової установи на ринку 
банківських послуг[5, c.327-331]; 

• розробка та вдосконалення умов залучення депозитних коштів клієнтами (регулювання відсоткових 
ставок по депозитах, термінів розміщення коштів фізичних та юридичних осіб на рахунках у банку, офіційне 
гарантування клієнтам повернення власних коштів у разі непередбачуваних ситуацій тощо); 

• застосування фінансових інновацій здійснення кредитно-депозитних операцій клієнтами та праців-
никами банку з метою оптимізації їх робочого часу; 

• розширення клієнтської бази за рахунок пропозиції оптимального пакету послуг для споживачів; 
• залучення інвестицій та практичного досвіду іноземних банків для подолання жорстокої конкуренції 

на ринку фінансових послуг тощо[1; 6]. 
З дотриманням усіх нормативно-правових норм та оптимізації роботи банківської установи вищевказані 

стратегічні альтернативи приведуть АТ «UKRSIBBANK» до досягнення найвищих показників у банківській 
діяльності протягом наступних періодів.  
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ІНТЕРНЕТ – БАНКІНГ В УКРАЇНІ 
 

Внаслідок технологічних інновацій та змін у способі життя, спричинених пандемією COVID-19, ділова 
взаємодія між споживачами та банками поступово змінюється від ведення бізнесу клієнтами особисто у 
фізичних банках до доступу до необхідних їм фінансових послуг безпосередньо за допомогою таких 
технологій, як Інтернет-банкінг або мобільний банкінг.  

Розвиток онлайн-банкінгу досліджувало багато вчених, до прикладу: І.Т. Балабанов, О.В. Дзюблюк, С.М. Козь-
менко, В.В. Корнєєв, О.І. Лаврушин, І.О. Лютий, М. Міллер, В.І. Міщенко, Ф. Мишкін, А.М. Мороз  та інших. 

Інтернет-банкінг є одним із різновидів електронних дистанційних платежів. Це перспективний напрямок 
розвитку банківських послуг, який забезпечує скорочення витрат на персонал для банків та економію часу і 
коштів для їхніх клієнтів. Істотні переваги віртуальних банківських послуг забезпечують стрімке зростання 
цільової аудиторії. Клієнтів приваблює доступність послуг у будь-який час і у будь-якому місці, достатньою 
умовою є наявність Інтернету [1]. Масштаби використання Інтернет-банкінгу в Україні останнім часом зросли, 
однак все ще залишаються незначними у порівнянні з розвинутими європейськими країнами. До найпопуляр-
ніших банків України, які надають можливість розраховуватись за товари/послуги онлайн належить ПАТ КБ 
«ПриватБанк» – 55 % користувачів використовують інтернет – банкінг,  АТ «Райффайзен Банк Аваль» – 12 % 
користувачів, АТ «УкрСиббанк» – близько 5 % розрахунків картами. У 2020 році значного розмаху набирають 
оплати картками АТ «Ощадбанк», що становить 4 % користувачів і має значні перспективи в подальшому 
розвитку. За підсумками 2020 року одним із лідируючих банків за обсягами користування онлайн картками є 
мобільний банк – Monobank (приблизно 2 млн осіб, або 18 % розрахунків користувачів) [2]. 

Такий незначний  відсоток використання онлайн-банкінгу  пов'язаний з низьким рівнем фінансової 
культури українців та  досить низьким  проникнення швидкісного інтернету (в Україні досі користуються 3G, 
при тому що весь світ давно використовує 4G) [3]. За оцінками аналітиків, в першому кварталі 2020 року обсяг 
операцій інтернет- та мобільного банкінгу в Україні склав близько 500 млрд грн. (рис.1). Як видно з рис. 1, 
операції з  оплати товарів і послуг в інтернеті  займають 21%.  

 

 
Рис.  1. Загальна кількість безготівкових операцій за І квартал 2020 року [4] 

 
Отже, розвиток онлайн–банкінгу в Україні є перспективним. Банки  приділяють велику увагу розвитку 

дистанційного банківського обслуговування, основна увага припадає на Інтернет-банкінг, так як більша частина 
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клієнтів банку є активними користувачами мережі Інтернет. Банки вдосконалюють даний напрямок, роблять 
його більш зручним для клієнтів. У більшості банків дана послуга є безкоштовною, що привертає клієнта, а 
банкам дає можливість зробити обслуговування більш доступним і скоротити час очікування клієнта при 
виконанні безлічі банківських операцій. Вирішуючи проблеми використання Інтернет-банкінгу, банки зможуть 
домогтися найбільшої успішності в його розвитку й істотно збільшити число споживачів. 
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МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ  
В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 
В умовах посилення макроекономічної нестабільності, зростання зовнішніх та внутрішніх загроз фінан-

сова безпека банку є важливим інструментом реалізації його інтересів та пріоритетних цілей, нарощування 
фінансового потенціалу для кількісного та якісного зростання, зміцнення позицій на ринку банківських послуг. 

Неефективний контроль над комерційними банками, присвоєння коштів банку його працівниками, 
шляхом махінацій, підробок дат та підписів, фішигн-атаки , надмірне урядове втручання в банківські справи є 
одними з головних дій, що послаблюють фінансову безпеку банківської системи [1].  

Методи, що використовують для забезпечення фінансової безпеки банку поділяють на зовнішні та 
внутрішні [2]. Такий поділ зумовлений тим, що банк – як самостійно діючий орган повинен мати свою політику 
усунення загроз власними силами, і держава у свою чергу, створюючи законодавчі умови для реалізації еко-
номічних інтересів, здійснює опосередкований вплив на функціонування цих банків.   

Зовнішніми методами, які б гарантували фінансову безпеку є регулювання діяльності банків, нагляд 
(моніторинг) за дотриманням банками установлених нормативів, контроль з боку Національного банку України 
щодо законності, ефективності і надійності банківської системи (відповідно до законодавства) [3]. 

У цьому контексті, фінансове планування, аналіз, регулювання та контроль виступають внутрішніми 
методами, спрямованими на вдосконалення безпеки банку [4].  

В результаті фінансового планування (за допомогою фінансових планів),  насамперед, розробляється 
фінансова модель банку, після чого – прогнозний баланс вкладень і результатів; розробка і введення нових 
послуг банку; формування річного бюджету; розрахунок мінімальної маржі, податків і відрахувань [5].  

Для ухвалення об’єктивних, обґрунтованих та найважливіше, своєчасних рішень, при цьому забезпечити 
безперебійний контроль над ризиковим середовищем банку необхідно інтегрувати систему фінансової безпеки 
в систему управління банком, базуючись на принципах конфіденційності, явності інтерпретації результатів, 
оперативності, системності тощо. Автоматизація цих процесів забезпечить діяльність банку. 

Отже, побудова ефективно діючої системи фінансової безпеки банків є необхідною умовою як 
стабільності окремо взятого банку, так і банківської системи в цілому. З урахуванням ключової ролі безпеки 
банківської системи в комплексі безпеки країни дані завдання можна поставити в розряд першочергових для 
національної безпеки в умовах макроекономічної нестабільності. 
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ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

В сучасному світі неможливо уявити своє життя без смартфонів чи інших комп'ютерних технологій. Вони у 
певних аспектах значно спрощують життя і ведення бізнесу. Тож обов'язковою умовою для конкурентоспроможної 
економіки в сьогоденні є її діджиталізація. В основі діджиталізації лежить інформація, а саме оцифрування значних 
обсягів знань і даних, що зумовлює якісні зміни в поведінці суб’єктів господарювання [3, с.140].  

З розвитком діджитал-технологій і нових впроваджень внаслідок технологічних змін відбувається й 
еволюція фінансових послуг. Зокрема з'являються нові тенденції на ринку банківських операцій. В умовах 
цифрових інновацій відбувається не тільки використання переваг інтернету, а й зростання ролі соціальних 
медіа, мобільних та відеотехнологій.  

За допомогою діджиталізації можна вирішити такі проблеми банківської системи [1, с.60]: надлишок 
паперової роботи; “витратна” мережа відділень; велика кількість операцій з готівкою; різниця в продуктивності 
та мірі застосування інформаційно-комунікаційних технологій між банками. Одним із шляхів вирішення деяких 
проблем є збільшення безготівкових платежів. Безготівкова економіка прискорює комерційну взаємодію 
суб’єктів економічної діяльності, є надзвичайно сильним інструментом боротьби з “тіньовим” обігом коштів та 
оздоровлення економіки [4, с.18]. Розвиток і поширення безготівкових розрахунків автоматично зменшує готів-
кове навантаження на фінансову систему країни, що гарантує зростання ліквідності і підвищення капіталізації 
банківського сектору та фінансової системи в цілому. Розвиток електронної комерції та онлайн-технологій 
призводить до появи нових видів фінансових послуг і сервісів, що пропонуються банківськими та небанківсь-
кими платіжними системами [4, с.18]. 

В контексті інноваційного розвитку економіки набуває поширення краудфандинг. За допомогою крауд-
технології підприємства взаємодіють із широким колом осіб через інтернет-технології для активізації викорис-
тання ресурсів широкого загалу з метою розв’язання важливих завдань суб’єктів господарювання. Найвідомі-
шими в Україні є такі краудфандингові платформи: “Спільнкошт”, створений київською спільнотою Велика 
ідея, та “На-старті”. На платформі “Спільнкошт” збирають кошти на проекти у сфері освіти, охорони здоров'я, 
літератури, музики, журналістики та наукових досліджень. “На-старті” – це краудфандингова платформа, 
головною метою якої є розвиток культурних ініціатив та інновацій в Україні. Найбільшим успіхом платформи 
поки що вважається збір коштів на повнометражний фільм “Одеський знайда” від режисера Георгія Делієва 
(зібрано 3,7 млн.грн. З необхідних 3 мільйонів) [5]. Поширення краудфандингу зумовлює конкурентне середо-
вище для банків. Тому постає потреба в розвитку діджитал-технологій у відповідному секторі для збереження 
конкурентних позицій банків на фінансових ринках.  

Щодо фінансування заходів концепції діджитал-економіки, то воно  здійснюється за рахунок та в межах 
коштів державного бюджету, затверджених на відповідний  рік, а також з інших не заборонених законо-
давством джерел. Обсяги видатків на реалізацію концепції уточнюються щороку з урахуванням можливостей  
державного бюджету, конкретизації заходів за підсумками їх виконання у попередні роки [4, с.23]. Наприклад, 
у 2017 році  органу виконавчої влади, який займається електронним урядуванням, було виділено з державного 
бюджету 249 млн.грн.. Проте спостерігається тенденція зменшенні виділених коштів: у 2018 видатки знизились 
до 151,5 млн.грн., а в 2019 склали 48,4 млн.грн.[2, с.57]. 

Отже, поки що діджитал-економіка є на стадії інновацій для України, але в країні є всі умови для її 
розвитку. Запровадження цифрових технологій у сферах фінансової діяльності значно підвищить конкуренто-
спроможність нашої держави на світовому ринку.  
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
 

Забезпечення фінансової безпеки банку досі залишається актуальною темою. Як ми всі знаємо, банківсь-
ка галузь є важливою частиною політичної, правової та економічної сфер суспільного життя, сприяє розвитку 
соціальної та політичної стабільності та економічному зростанню в країні, але з іншого боку, це може 
спричинити кризи, що негативно впливають на суспільство [1; 5]. 

У цьому контексті, безпеку банку слід розглядати з усіх аспектів: індивідуального, колективного, еконо-
мічного, інформаційного та фінансового. При цьому особливу увагу слід приділяти фінансовій безпеці банку, 
що є необхідною умовою нормальної роботи банківської системи [2]. 

Дослідники вважають, що в даний час не має конкретного визначення фінансової безпеки банків. Так, Д. 
Артеменко провів глибоке дослідження сутності фінансової безпеки та розглянув концепцію фінансової безпе-
ки банку як забезпечення організаційно-управлінських, режимних, технічних і профілактичних заходів, які га-
рантують якісний захист прав та інтересів банку, зростання статутного капіталу, підвищення ліквідності акти-
вів, забезпечення поворотності кредитів, збереження фінансових і матеріальних цінностей. О. І. Барановський 
розглядає концепцію фінансового забезпечення банку як сукупність умов, при яких дії або ситуації, що можуть 
становити ризик для фінансового стану установи, усуваються або зменшуються, унеможливлюючи пошкоджен-
ня банку, захист та збільшення його активів, інфраструктури [3]. С. Побережний вважає, що забезпечення фінан-
сової безпеки банку пов'язане з безліччю завдань: виявлення супутніх ризиків та потенційних загроз; визна-
чення фінансових показників банку; запровадження системи діагностики та моніторингу фінансової безпеки; 
встановлення заходів щодо забезпечення короткострокової та довгострокової фінансової безпеки банку; 
виявляти загрози банку та коригувати екологічні умови, показники змін цілей та завдань банку [2]. 

Процес забезпечення фінансової безпеки банку вимагає інформації та аналізу, а результат є необхідною 
умовою для моніторингу, оцінки та аналізу факторів, що впливають на його фінансову безпеку. Функції 
системи інформаційно-аналітичного забезпечення необхідні для правильної та швидкої оцінки рівня фінансової 
безпеки банку, прогнозування можливих внутрішніх та зовнішніх загроз та дотримання адекватності 
фінансових ресурсів для своєчасного виконання зобов'язань [3]. 

Основними складовими фінансової безпеки банку є: система управління ризиками, фінансова стійкість, 
рівень капіталу та коефіцієнт достатності капіталу для покриття банківських ризиків, якість позик та інвес-
тиційного портфеля, банківські активи, прибутковість банку, фінансовий потенціал, рівень контролю компанії, 
банківські послуги на конкурентному ринку банку, частка іноземного капіталу в цільовому капіталі тощо. У 
цьому випадку нормативні вимоги держави щодо фінансового забезпечення банків повинні узгоджувати та 
координувати різні його компоненти, щоб забезпечити найбільш ефективну роботу та запобігти конфліктам, які 
можуть загрожувати фінансовим інтересам країни [4]. 

Питання покращання фінансової безпеки української банківської галузі є складним і дуже проблемним. 
Відповідно до цього, основним напрямом забезпечення достатнього рівня фінансової безпеки має бути 
управління, що дозволяє забезпечити її фінансову стійкість. 

 
1. Фінансова безпека банківської системи: реалії та перспективи розвитку [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/114.pdf.  
2. Фінансова безпека банківської системи України, проблеми виміру та забезпечення [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7735/1/%d0bd%d1%8f.pdf.  
3. Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної 

економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/binf_2012_6_49.pdf.  
4. Теоретичні засади забезпечення фінансової безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.problecon.com/pdf/2012/4_0/200_204.pdf.  
5. Бондарчук М.К., Алєкссєв І.В., Кльоба Л.Г. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: Навчальний посібник. – Львів: 

Ліга-Прес, 2017,- 246 с. Bondarchuk Mariia, Alieksieiev Ihor, Kloba Lev. BANKING SYSTEM: Tutorial – Lviv: Liga-
Pres,2017. – 246 p. 



132 
 

 

Радь М. І. 
Студ.гр. ФК – 32, Інститут економіки і менеджменту 

Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів Курило О.Б. 
 

ІНТЕРВЕНЦІЇ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ ЯК ОДИН  
ІЗ ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 
В рамках економіки держави інтервенції на валютному ринку являються істотним та непересічним 

інструментом монетарної політики, завдяки якому Національний банк здатен зберігати та тримати на певному 
рівні збалансованість цін, а також попит та пропозицію на них. Здійснюючи валютні інтервенції НБУ не 
ставить за мету досягнення наперед визначених курсових орієнтирів. Варто зазначити, що здійснюючи валютні 
інтервенції, НБУ не здатен протистояти капітальним тенденціям, а лише пом’якшує ефекти від їх реалізації. 
Проводяться такі операції методом купівлі, продажу або обміну іноземної валюти на міжбанківському 
валютному ринку. Купуючи валюту Національний банк випускає в обіг гривню, при продажі валюти – вилучає 
її з обігу. На рисунку 1 представлено обсяги продажу валюти в Україні на міжбанку.  

 

 
Рис. 1. Обсяги продажу валюти на міжбанку у період з 2018 до 2020 року [1] 

 
Як свідчать дані, представлені на рис. 1, в період з 2018 року до 2020 року, попит на валюту майже не 

змінюється, а якщо і коливається, то в певних межах. Ситуація кардинально змінилась на початку 2020 року. 
Це, перш за все, можна пояснити ситуацією з пандемією коронавірусу. 

У момент визначення політики валютних інтервенцій Національний банк ураховує певний перелік чин-
ників, які у свою чергу обумовлюють конкретні завдання зі здійснення валютних інтервенцій Національним 
банком, серед яких варто виділити: нагромадження міжнародних резервів, згладжування функціонування 
валютного ринку, а також підтримання трансмісії ключової процентної ставки. Виконання поставлених завдань 
дозволить забезпечити цінову стабільність в країні [1].  

Варто зазначити, що з 7 лютого 2019 року Національний банк здатен проводити валютні інтервенції на 
умовах своп, тобто процес відбувається з зобов’язанням зворотнього продажу валют як у форматі «гривня/іно-
земна валюта», так і у форматі «іноземна валюта/іноземна валюта».  

Важливим критерієм валютних інтервенцій є ефективність досягнення головної мети, яка полягає в 
обмеженні тенденцій ринкової ціни змінюватися з часом та у підтриманні економічного зростання. Вчені, які 
займалися дослідженням, визначили конкретні критерії ефективності валютних інтервенцій:  

1. Першим із них є критерій «напрямку», був висунутий професором Д. Френкелем, суть якого полягає у 
співставленні руху валютного курсу і напрямку інтервенції. У момент проведення центральним банком купівлі 
валют – курс повинен зростати, а під час продажу валют – знижуватися.  

2. Критерій «згладжування», запропонований економістом Федерального резервного банку Кливленда О. 
Хампейджемом, полягає у тому, що валютні інтервенції мають згладжувати різкі похитування валют. Тобто, 
якщо курс падає, то інтервенція повинна породжувати плавне падіння, а якщо підіймається, інтервенції слід 
гальмувати зростання.  

3. Критерій «розвороту». Його засновником є експерт Європейського Центрального Банку Р. Фатум. 
Даний критерій зобов’язаний показувати ефективність інтервенцій центрального банку, коли його діяльність 
йде не за планом. [3]. 

Основним недоліком валютних інтервенцій є те, що вони мають виключно короткостроковий ефект і не 
здатні забезпечити високого рівня макроекономічних показників, проте вони належить до числа найбільш 
дієвих інструментів монетарної політики. Використовуються у переважній більшості для підтримки фіксова-
ного валютного курсу, валютної прив’язки та врегулювання плаваючого обмінного курсу. Завдяки здійсненню 
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даного інструменту спостерігається підтримка на певному рівні курсу національної грошової одиниці, а також 
врівноваження попиту і пропозиції на іноземну валюту. Звідси випливає, що інтервенція є цілком функ-
ціональним засобом впливу на обмінний курс національної валюти при поточному регулюванні Центрального 
банку валютних відносин. 

 
1. Обсяг продажу валюти на міжбанку [ Електронний ресурс ] – Режим доступу : 

https://index.minfin.com.ua/ua/banks/mb/;  
2. Рішення Правління Національного банку України № 261 "Про затвердження Стратегії валютних 

інтервенцій Національного банку України на 2016–2020 роки" від 06.09.2016. URL: https://bank.gov.ua/ 
doccatalog/document?id=38081080.  

3. Савченко В. Ф. Девізна валютна політика: від транспарентності до ефективності з метою 
забезпечення сталого зростання національної економіки/ В. Ф. Савченко, М. Ю. Демченко// Науковий вісник 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Економічний спад, поглиблений впливом пандемії COVID-19, негативно відбився на показниках розвит-

ку страхового ринку України. За даними НБУ, кількість страховиків зменшилася на 51 одиницю, оскільки не 
вели страхової діяльності понад 6 місяців або ухвалили рішення здати (анулювати) ліцензії. Ряд страхових 
компаній має проблеми з платоспроможністю та ліквідністю, немає чіткої бізнес-моделі, рівень управління 
ризиками та корпоративного управління є низьким. Протягом 2013–2018 років деякі великі страхові групи, 
зокрема AEGON, AXA, SEB, AIG і HDI, покинули страховий ринок України через недобросовісну конкуренцію 
на ринку. Вітчизняний страховий ринок надміру монополізований. Незважаючи на значну кількість компаній, 
10 страховиків акумулюють 96,7% премій зі страхування життя; 20 страховиків зібрали 60% премій з ризико-
вого страхування [1].  

Страхування життя за договорами накопичувального страхування в Україні є непопулярним і здійсню-
ється переважно як ініціатива з боку роботодавців. Проте це страхування дуже важливе з огляду на перерозпо-
діл грошових коштів на фінансовому ринку, інвестування в економіку на довгостроковий період. При цьому 
інвестиційний потенціал залежить від кола страхувальників. Показник проникнення, що визначається як спів-
відношення обсягу залучених страхових премій до ВВП, становить 1,4% (у Європі – 5,0%, у світі – 6,1%). 

У контексті євроінтеграції Україна зобов’язалася поступово запроваджувати європейську систему страху-
вання на основі законодавчої бази для приєднання до внутрішнього ринку ЄС. Це стосується регулювання 
діяльності страхових посередників; страхування автотранспортних засобів; звітності страхових підприємств; 
пенсійного страхування; вимог до платоспроможності страховиків (Solvency II). Встановлення більш жорстких 
вимог достатності капіталу та ризик-менеджменту сприятиме зменшенню ризиків неплатоспроможності страхо-
вика, збитків споживача та дестабілізації ринку. 

 
1. Майбутнє регулювання ринку страхування життя в Україні [Електронний ресурс] / Національний 

Банк України // Біла книга. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: 
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_insurance_fin_pr_20204. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕПОЗИТНИХ ПОРТФЕЛІВ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ 
 

Забезпечення банківської діяльності необхідними обсягами депозитних коштів – це один із пріоритетних 
напрямів, що визначають стратегічні напрями розвитку як діяльності банків, так і економіки України у цілому. 
У банківській сфері проблема формування оптимальних за обсягами і термінами депозитних ресурсів стоїть, як 
правило, на першому місці, що дає можливість стверджувати про важливість депозитної діяльності.    

У цьому контексті, дослідження депозитних портфелів українських банків неодноразово знаходить своє 
відображення у працях вчених-економістів. Так, сутність депозитних портфелів розкривають Савлук М. [1] 
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(депозит (вклад) – це грошові кошти в національній та іноземній валюті, що передані їх власником або іншою 
особою за його дорученням у готівковій або безготівковій формах на рахунок власника для зберігання на 
певних умовах.), Бондарчук М. [2]  і Коцовська Р.  [3] (Депозит – це грошові кошти або банківські метали, 
розміщені вкладниками в банку на визначений договором строк.), Александрова Н. [4] (депозит – сума грошо-
вих коштів клієнта, що передана ним у розпорядження банку, незалежно від строку й особливостей юридичного 
оформлення такої передачі). Зрозуміло, що переваги депозитів є не лише для банків, розміщення грошових 
коштів дає можливість отримувати певний дохід населенню у вигляді проценту. Тому клієнти банку за 
бажанням можуть збільшувати суму своїх заощаджень за рахунок процентного доходу та мінімізувати ризики 
втрати коштів. В таблиці 1 результати аналізу депозитного портфелю банків України за останні роки [5]. 

Отже, бачимо, що кожного року кількість депозитного портфелю збільшується як для фізичних, так і для 
юридичних осіб. Порівняно з 2017 роком, у 2020 році – депозитний портфель зріс на 3% для фізичних осіб та на 
8% для юридичних осіб.  Динаміка є досить позитивною, оскільки кількість депозитів суттєво зростає.  

 
 

Таблиця 1  
Динаміка депозитного портфелю банків в млн.грн.  

Темп приросту, % 
Показники 2017 2018 2019 2020 2017- 

2018 
2018-
2019 

2019-
2020 

2017-
2020 

Депозити фізичних осіб 5 265 261 5 868 224 6 246  887 5 451 833 1,114 1,06 0,87 1,03 
Депозити юридичних осіб 4 398 553 4 659 149 4 954 144 4 748 827 1,05 1,06 0,95 1,08 
Загальний обсяг 9 663 814 10 527 373 11 201 031 10 200 660 - - - - 

 
Узагальнюючи проведені дослідження, маємо можливість відокремити основні проблеми ринку депо-

зитів України:  
– відсутність загальної узгодженої політики монетарного, фінансового та фіскального секторів економіки;  
– низький рівень приросту ВВП, що не досягнув до кризового рівня;  
– падіння рівня життя населення та скорочення обсягів виручки підприємств реального сектору 

економіки;  
– високі інфляційні очікування суб’єктів господарювання;  
– неефективність управління фінансовими ресурсами на рівні депозитних корпорацій, як то спрямова-

ність надлишкових ресурсів у державні цінні папери, скорочення кількості довгострокових кредитних операцій, 
загальна висока вартість кредитних програм та ін. [6]. 

Вирішення вищенаведених проблем можливе у разі реформи фінансового сектору та посилення вимог 
НБУ до складу та структури ресурсів банків, що, в свою чергу, вимагатиме удосконалення механізму 
організації руху грошових і капітальних ресурсів. Водночас, слід зазначити, що підтримка власної ліквідності 
фінансово-кредитною установою є майже першочерговим завданням. 

Отже, аналіз загальної депозитної бази України показав, що розмір депозитних ресурсів має сталу 
тенденцію до збільшення. Таким чином, слід зазначити, що дослідження депозитного портфелю як інструменту 
ресурсної політики банку є не лише актуальними, а і потребують подальшого вивчення. 
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АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРИБУТКОВОСТІ АТ "КРЕДОБАНК" 
 

Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК (KredoBank)" – український банк, заснований в 1990 році, з 
головним офісом у Львові. АТ "КРЕДОБАНК" віднесений до групи "Банки іноземних банківських груп" за 
класифікацією Національного банку України, оскільки 100% акцій належать найбільшому польському банку 
PKO Bank Polski. Регіональна мережа АТ "КРЕДОБАНК" нараховує 86 відділень й охоплює більшість областей 
України. Крім того, Банк активно розвиває свій картковий бізнес та встановив 273 власних банкоматів. Клієнта-
ми Банку є майже 54 тисячі юридичних осіб та підприємців та 553 тисячі фізичних осіб. Здійснюючи свою 
діяльність на території 22 областей України та м. Києва, КРЕДОБАНК в той же час залишається регіональним 
лідером на території Львівської області та Західної України. Банк є стабільним та прозорим фінансовим 
партнером як для українських, так і для європейських фінансових кіл [1]. 

АТ "КРЕДОБАНК" активно впроваджує нові банківські технології, європейські стандарти якості обслу-
говування клієнтів, розширює спектр фінансових послуг, динамічно реагує на ринкову кон’юнктуру та прагне 
налагодити довгострокові, взаємовигідні ділові відносини зі своїми клієнтами. 

Основні показники АТ "КРЕДОБАНК"станом на 01.01.2020 р.: 
• Чисті активи: 19 135,8 млн. грн.; 
• Кредитний портфель (брутто):  12 346,6 млн. грн.; 
• Кошти фізичних осіб: 6 567,6 млн. грн.; 
• Кошти юридичних осіб: 7 157,9 млн. грн.; 
• Статутний капітал: 2 249,0 млн. грн.; 
• Прибуток: 538, 1 млн. грн. 
Згідно рейтингу Національного банку України станом на 01.01.2020р. АТ "КРЕДОБАНК" займає: 
• 16 місце за величиною активів; 
• 11 місце за обсягом кредитів наданих фізичним особам; 
• 14 місце за обсягом коштів фізичних осіб; 
• 14 місце за обсягом коштів юридичних осіб; 
• 15 місце за величиною статутного капіталу; 
• 13 місце за величиною прибутку. 
АТ "КРЕДОБАНК" – член багатьох асоціацій, зокрема, Незалежної асоціації банків України, Асоціації 

"УкрСВІФТ", а також міжнародних платіжних систем Europay Іnternatіonal і Vіsa Іnternatіonal, Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб [2]. 

Для ефективного управління фінансовим результатом діяльності банку необхідна побудова відповідних 
організаційно-методичних систем забезпечення управління, використання інноваційних механізмів формування 
прибутку, сучасних методів для його аналізу і планування [3;4]. 

Проте, в сучасних умовах, АТ "КРЕДОБАНК", для збільшення прибутку, має використовувати агресив-
нішу стратегію реалізації своєї «продукції», а також нові, нетрадиційні шляхи, що відкриті в процесі ринкових 
перетворень. Серед них пропонуємо такі:  

• здійснення формування комерційного асортименту з урахуванням прибутковості продуктів; 
• оцінювання та використання можливостей ризикової діяльності банку через провадження іннова-

ційної політики банку; 
• оцінювання та використання змін кон’юнктури ринку. 
Також, для збільшення ефективності управління процесом формування і розподілу прибутку АТ «КредоБанк», 

слід впровадити заходи із збільшення відсоткових, комісійних та невідсоткових доходів та зменшити рівень витрат 
банку за рахунок залучення ресурсів та підвищення частки доходних активів у загальних активах банку. 

Проведений аналіз діяльності банку за останні три роки показує, що банк вивчає ринок і вдало 
пристосовується до змін, які на ньому відбуваються. Тому можна очікувати, що АТ "КРЕДОБАНК", незва-
жаючи на пандемію COVID-19, завершить 2020 рік з профітом, і в подальшому, наростивши свої активи, посяде 
гідне місце в ТОП-7 найприбутковіших банків України. 

 
1. Онлайн-сервіс пошуку і порівняння найпопулярніших банківських послуг Bankchart.com.ua «Про АТ 

«КредоБанк»» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://bankchart.com.ua/spravochniki/banki/id/186.  
2. Офіційна сторінка АТ «КредоБанк», Історія банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://kredobank.com.ua/about/misiya-ta-cinnosti/istoriya.  
3. Гаряга Л. О., Удосконалення управління фінансовим результатом банку [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  https://modecon.mnau.edu.ua/issue/4-2017/UKR/hariaha.pdf.  
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4. Фатюха В., Подоляк О., Удосконалення методів управління прибутковістю банків  [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiq6aFrbHpAhUB0qYKHW
hEAiAQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi. 
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ОЦІНКА ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Лізинг – вид фінансових послуг, форма фінансової оренди для придбання основних засобів підприємст-
вами та інших товарів фізичними і юридичними особами. Лізинг в Україні підпадає під регулювання Цивіль-
ного та Господарського кодексу,  основний закон «Про лізинг» було прийнято ще у 1997 році, хоча у 2003 році 
його дещо змінили та перейменували у закон «Про фінансовий лізинг» [1]. 

У наш час український лізинг має великі перспективи для розвитку і можливості для росту, найбільшого 
поширення він знайшов у двох галузях – сільському господарстві та легкому машинобудуванні. Також великий 
обсяг зосереджений у добувній промисловості, сфері послуг, будівництві, харчовій промисловості, хімічній 
промисловості, металургії [3]. Але першочерговими сприятливими напрямками для лізингу вважаються сфера 
IT, нерухомість, логістика, сфера переробки відходів тощо.  

Проте, варто зазначити, що існують економічні проблеми, які заважають нашій державі активно впрова-
джувати лізинг та втримують його розвиток. До економічних причин слід віднести недосконалість опрацьова-
ної законодавчої бази; відсутність спеціальних державних програм розвитку; недостатній об’єм фінансування. 
Саме тому ринок лізингових послуг в Україні знаходиться в стані формування та потребує термінового вдоско-
налення, забезпечення відповідної інфраструктури  законодавства і виконавчої служби у даній сфері. 

Тому доцільно зобразити на наступному рисунку найчастіші предмети фінансування лізингу в Україні у 
2019 році. 

 
 

Рис. 1. Розподіл сфер фінансування лізингу за 2019 р. 
* Джерело:[2]. 

 
Як зображено на даному рисунку, бачимо, що провідну роль у лізингу в Україні займають будівлі та 

будівельне обладнання, легке машинобудування та техніка.  
Також необхідно зобразити вартість проведених лізингових угод за останні роки на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка вартості лізингових угод за 2017-2019 рр. 
* Джерело:[2]. 
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Як показано на рисунку 2, вартість лізингових угод укладених протягом 2019 року у порівнянні із 2018 
роком зросла на 18% і склала 26 245 млн. грн, у порівнянні із 2017 роком – вона зросла на 102% відсотка. 
Розмір портфелю лізингових компаній протягом 2019 року зріс на 15% і склав 29 008 млн. грн, зростання портфелю 
у порівнянні з 2017 роком склало 27% . До лідерів такого бізнесу можна відмітити такі підприємства, як «ОПТ-
Лізинг» (7,267 млрд. грн), «УЛФ-Фінанс» (2,594 млрд. грн), «Порше Лізинг Україна» (1,3 млрд. грн) [2]. 

У наш час дуже стрімко поширюється таке поняття, як лізинг, адже це один із найбільш зручних 
фінансових інструментів, і головна його перевага в тому, що для реалізації своїх планів фірмі не потрібно 
вкладати власні кошти і ставити під удар фінансову стабільність компанії, через це лізинг є значним 
конкурентом традиційному банківському кредитуванню. 

 
1. Закон України «Про фінансовий лізинг» // Верховна Рада України; Закон від 16.12.1997 № 723/97-ВР. 

Нова редакція від 16.01.2004, підстава 1381-15. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua.  

2. Офіційний сайт Українського об’єднання лізингодавців. Все про лізинг в Україні [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.uul.com.ua.  

3. Масіч М. «Лізинг став конкурентом традиційному банківському кредитуванюю» [Електронний 
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ОБЛІКОВА СТАВКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
 

Головною цілю монетарної політики Національного банку України є забезпечення стабільності цін, це 
передбачає незначне збільшення цін, а не їхню непохитність. Збільшення цін повинно бути несуттєвим для гро-
мадян, щоб вони не задумувались над рівнем інфляції при інвестиціях, заощадженнях чи беручи кредит. Тобто, 
головна ціль – це поступове економічне зростання, без шоків на економічному ринку. 

Облікова ставка є відсотком, під який Національний банк України надає банкам кошти [1]. Вона є одним 
із основних інструментів монетарної політики. За допомогою облікової ставки можна впливати на соціально-
економічні процеси в країні, а саме на вартість грошей. Даний інструмент впливає на резерви банків, а вони 
своєю чергою на  пропозицію грошей на ринку. Чим нижча облікова ставка,  тим більша грошова маса, а чим 
вона вища, тим менша пропозиція грошей. 

Збільшення облікової ставки призводить до збільшення відсоткових ставок за депозитами та кредитами, 
а зменшення відповідно до зниження відсоткових ставок. Також облікова ставка впливає на зміну ставки 
державних цінних паперів. 

Таким чином, облікова ставка може впливати і на притік іноземних капіталів, адже її збільшення може 
бути одним із позитивних факторів для іноземних інвесторів, а це збільшує попит на національну валюту та її 
курс (ревальвацію). Але низька облікова ставка є добрим чинником для бізнесу, адже це “дешеві” кредити, що 
дає можливість для початку малого та середнього бізнесу.  

Зміна процентних ставок банків за кредитами та депозитами впливає на споживання та інвестиції юри-
дичних та фізичних осіб, а це в свою чергу впливає на інфляцію – це називається трансмісійним механізмом. 

 Облікова ставка розраховується на основі прогнозу інфляції на майбутнє. Тому її зміна впливає на 
соціально-економічне життя не зараз, а в перспективі. Нееластичність облікової ставки є її недоліком, її вплив 
на економічні процеси з певним часовим лагом (9-18 місяців). Саме тому паралельно з обліковою ставкою 
доцільно застосовувати більш оперативні інструменти монетарної політики, а саме: 

− Рефінансування; 
− Зменшення рівня обов’язкових резервів. 
На рівень облікової ставки впливають різні чинники, які мають вплив на попит і пропозицію грошей на 

ринку [2-4]. Виділимо основні з них: 
− Інфляційні очікування та наявний рівень інфляції; 
− Обсяг грошової маси на ринку та швидкість її обертання; 
− Рівень безробіття; 
− Експорт/імпорт товарів та послуг; 
− Внутрішній валовий продукт. 
Теперішня облікова ставка 6% є найнижчою за весь час. Це пов’язано з не такими песимістичними 

інфляційними прогнозами та низьким рівнем інфляції на сьогоднішній день. Шість відсотків – це баланс між 
досягненням помірної інфляції та стимулюванням економіки.  
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Рис. 1. Зміна обліково ставки НБУ з 2010 по 2020 роки, % 

 
Як бачимо з рис. 1, НБУ в періоди високого рівня інфляції збільшував облікову ставку, щоб вплинути на 

неї та зменшити пропозицію грошей на ринку. Зараз в нас історичний рекорд ставка 6% – це мінімум, максимум 
був в період гіперінфляції в 1994 році і становив 300%. 

Облікова ставка – це вагомий інструмент монетарної політики Національного банку України, який має 
вплив на життя кожного громадянина нашої країни в довгостроковій перспективі. 
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УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ В УМОВАХ КРИЗИ 
 

Антикризове управління комерційними банками є досить специфічним, а банківська діяльність має ряд 
певних особливостей: особливі вимоги щодо контролю за банками, а також втручання в їх діяльність при 
загрозі банкрутства. До того ж, особливо важливим є те, що банк сам по собі завжди є більшою мірою неліквід-
ним, тобто, він не є в змозі в будь-який момент погасити абсолютно всі свої зобов’язання перед контрагентами. 

Одним із найголовніших завдань комерційного банку є наявність дієвої реакції на істотні зміни 
зовнішнього середовища, яка базується на заздалегідь розроблених альтернативних варіантах дій, в основі яких 
лежить «процес постійних і послідовних нововведень в усіх ланках і областях дій банку» [1]. 

Для фінансової сфери характерне взаємопереплетення капіталів: при банкрутстві одного кредитного 
інституту під удар потрапляють і інші кредитні банки та організації. Це так звана «ланцюгова реакція» банк-
рутств. Щоб запобігти такого становища, Національний банк України має право наглядати за діяльністю банків 
та банківською системою загалом. 

Встановлено, що Національний банк України наділений рядом функцій та повноважень, які закріплені 
законодавством. Це дає Національному банку незалежний статус щодо організування та регулювання бан-
ківської справи, в тому числі і у відносинах нагляду. Одним із основоположних принципів організації нагляду 
за діяльністю є об’єктивність, який базується на неупередженості та безсторонності здійснюваної контрольної 
діяльності. Національний банк не має права вимагати від комерційних банків виконання функцій, які не 
передбачені законами України та нормативними актами [2]. 
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У цьому контексті, визначальне значення для організації банківського регулювання має і принцип глас-
ності, який складається із декількох аспектів. Його основи встановлені ст. 57 Конституції України [3] і 
полягають у тому, що закони та інші нормативно-правові акти мають бути доведені до відома населення в по-
рядку, встановленому законом. У протилежному випадку вони є не чинними. 

Отже, під антикризовим управлінням комерційним банком можна розуміти сукупність зовнішніх і внут-
рішніх впливів, що забезпечують на всіх стадіях життєвого циклу банківських послуг відбудову і стабілізацію 
діяльності кредитної установи, якщо вона знаходиться в кризовому стані.  

Як відомо, антикризовим управлінням є таке управління, яке націлене на виведення банку з виниклої 
кризової ситуації (тобто, управління в умовах кризи), а також на запобігання появі кризової ситуації.  

Встановлено, що Національний банк України, здійснюючи контроль за додержанням комерційними бан-
ками та іншими фінансово-кредитними установами банківського законодавства та власних нормативних актів, 
не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність суб’єктів, виконує головне завдання регулю-
вання банківської системи, зокрема приведення діяльності комерційних банків відповідно до норм законо-
давства і забезпечення фінансової стабільності банківського сектора, захисту інтересів вкладників і кредиторів, 
що підвищує довіру до банківської системи країни. 
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2. Ильясов С.М. О сущности и основных факторах устойчивости банковской системы //Деньги и 

кредит. – 2006. – № 2. – С. 45-48.  
3. Конституція України: Закон України від 28.06.96 № 254к/96-ВР // www.rada.gov.ua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 

Секція 3 

 ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ 

 
Білець В. І. 

гр. ФБ-42, Інститут економіки і менеджменту 
Науковий керівник – к.е.н, доцент кафедри фінансів Скоропад І. С. 

 
ВПЛИВ ВЕЛИЧИНИ ПОЗИЧЕНИХ КОШТІВ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА 

 
Для безперебійної діяльності підприємства, йому потрібна достатня величина фінансових ресурсів. Під 

фінансовими ресурсами слід розуміти суму власних, позичених і залучених коштів, які використовуються для 
формування активу підприємства і продовження виробничо-господарської діяльності підприємства з метою 
отримання прибутку. В своїй діяльності підприємства, часто використовують окрім власних фінансових ресур-
сів ще й і залучені і позичені. [1] 

В останні роки питання позикових коштів і їх вплив на фінансовий стан підприємства досліджували 
Попов М.І., в роботі “Обгрунтування політики залучення позикових коштів підприємства”[2], Давидов О.І. – “ 
Оцінка вартості позикового капіталу у процесі визначення вартості підприємства”[3], Рибіцька А.В. – 
“Політика управління формуванням галузевого позикового капіталу”[4] та інші. 

Звісно, що використання коштів, які не належать підприємству чинить свій вплив на його діяльність, 
який може бути як позитивним так і негативним. Оскільки залучені кошти перебувають на підприємстві недов-
гий термін і підприємство не несе додаткових затрат за їх користування то їх вплив на діяльність не є значним. 
Щодо позичених коштів, то ситуація зовсім інша, адже за користування позиченими коштами потрібно спла-
чувати відсотки у встановленому розмірі і у встановлений термін. До позичених фінансових ресурсів можна 
віднести кредити банків, бюджетне кредитування, комерційні кредити та інші позичені кошти. 

 
Таблиця 1  

Довго- і короткострокові зобов’язання і забезпечення  
та чистий прибуток (збиток) підприємств України у 2017-2019 роках [5;6] 

 

Рік Абсолютне відхилення, 
млн. грн. Стаття 

2017 2018 2019 2018-2017 2019-2017 
Довгострокові  зо-бов’язання і забез-печення, млн. грн. 1150570,8 1040878,2 969779,4 -109692,6 -180791,4 
Поточні  зо- бов’язання і забез-печення, млн. грн. 3471787,7 3447438,9 3790234 -24348,8 318446,3 
Чистий прибуток (збиток), млн. грн. 168752,3 288305,5 618866 119553,2 450113,7 

 
Отож, кредити є основними джерелами позичених коштів. Їх можна поділити на довгострокові 

(довгострокові зобов’язання) і короткострокові (короткострокові зобов’язання). До короткострокових належать 
ті, термін погашення яких є меншим 1 року. До довгострокових можна віднести кредити, термін погашення 
яких є більшим 1 року. Таким чином вплив позичених коштів є також різним. Короткострокові позики чинять 
менш негативний вплив на підприємство в порівнянні з довгостроковими.[7]  

В табл. 1 наведено показники величин чистого прибутку, довгострокових і поточних зобов’язань та 
забезпечень підприємств України в 2017-2019 роках.  

 

 
 

Рис. 1. Динаміка чистого прибутку, довгострокових і поточних зобов’язань  
та забезпечень підприємств України в 2017-2019 роках. 
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Як бачимо з рисунка 1, впродовж періоду величина довгострокових зобов’язань та забезпечень 
скоротилася на 180791,4 млн. грн.. Щодо поточних зобов’язань та забезпечень, то їх величина за аналізований 
період зросла на 318446,3 млн. грн., незважаючи на скорочення величини на 24348,8 млн. грн. у 2018 році. Ця 
динаміка свідчить, що підприємства все більше надають перевагу короткостроковим кредитам, в той час 
величина довгострокових кредитів зменшується. Також слід зауважити, що величина поточних зобов’язань та 
забезпечень є значно більшою в порівнянні з довгостроковими. Це доводить те, що все ж поточні зобов’язання 
чинять менш негативний вплив на діяльність підприємств, тому вони надають їм більшу перевагу у порівнянні 
з довгостроковими. Також причиною значної різниці між поточними і довгостроковими зобов’язаннями є пере-
вага в Україні малого бізнесу над великим. Тобто малі підприємства не володіють потрібною величиною фінан-
сових ресурсів, для того щоб погашати довгострокові зобов’язання і підтримувати ліквідність підприємства. 

Величина чистого прибутку підприємств України впродовж 2017-2019 роках має позитивну тенденцію 
до зростання і зріс впродовж трьох років на 450113,7 млн. грн.. Причиною такої динаміки може бути незначне 
стабілізування економіки України, а також заходи підприємців які покращують фінансовий стан та збільшують 
їх ліквідність. 
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ»  
 

Корпоративні фінанси утворились у результаті розвитку фінансової науки та практики. Це спричинено 
зміною форми корпоративного управління, а також макроекономічними перетвореннями. 

Зарубіжні та вітчизняні економісти неоднозначно підходять до визначення мети корпоративних фінансів, 
як  сукупності економічних відносин. 

Такі науковці, як Бочаров В. В., Шохін Є. І., Романовський М. В., Д. Ватсон, Е. Хед не розкривають 
конкретної мети корпоративних фінансів. Вони пов’язують їхню значимість з ефективним формуванням, роз-
поділом, використанням і контролем фінансовими ресурсами (управління фінансовими ресурсами). Іванова О. А., 
Борисова О. В. навпаки більш ширше досліджують мету корпоративних фінансів. Вітчизняні вчені, а саме 
Саблук Р. П. та Коваленко О. В., Бабіченко В. В., наголошують на отриманні економічного ефекту, що є голов-
ною метою корпоративних фінансів. Тютюкіна О. Б. і Рукшина О. І. найточніше розкривають мету корпо-
ративних фінансів, яка пов’язана із максимізацією вартості корпоративних підприємств. 

Корпоративні фінанси, які зорієнтовані на досягнення максимізації вартості, створюють необхідні умови 
для розвинення корпоративних підприємств, які орієнтуються на довгострокову перспективу, а також збіль-
шення добробуту власників корпорації, що в свою чергу помагає досягти головної мети їх функціонування. 

Корпоративні фінанси являють собою важливу складову частину всієї фінансової системи держави. Вони 
обслуговують галузь матеріального виробництва, формують ВВП держави, її національне багатство та 
суспільний сукупний продукт. Корпоративні фінанси беруть участь у процесах виробництва, обміну, розподілу 
та споживання, тому вони являють собою так званий індикатор стану, як економіки держави в цілому, так і 
окремого суб’єкта господарювання. 
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Таблиця 1 
Підходи науковців до визначення поняття “корпоративні фінанси” 

№ 
з/п Автори) Зміст Мета 

1 Іванова О. А., 
[1, c. 115] 

Корпоративні фінанси – це грошові відносини, які пов’язані з формуванням 
та розподілом грошових ресурсів компаній та їхнім використанням для 
того, аби виконати свої зобов’язання перед державою, та іншими 
підприємствами. 

2 Борисова О. В.,  
[2, с.19] 

Корпоративні фінанси – це система відносин, які пов’язані зі створенням та 
використанням фінансових ресурсів корпорації, для подальшого 
забезпечення їхньої діяльності. 

Забезпечення 
діяльності 

3 
Саблук Р. П.,  
Коваленко О. В., 
 [3, с.19] 

Корпоративні фінанси – це консолідація фінансових активів, що має на меті 
їх збільшення для того, аби в подальшому отримати прибуток. 

4 Бабіченко В. В., 
[16, с. 44] 

Корпоративні фінанси – це  економічні відносини всередині корпорації, а 
також між корпорацією та іншими представниками,  
стосовно утворення капіталу компанії та його розподілу, метою чого є 
виконання поставлених цілей. 

Отримання 
економічного 
ефекту 

5 
Тютюкіна О. Б., 
Рукшина О. І., 
[4, с.113] 

Корпоративні фінанси – це комплекс економічних відносин, які пов’язані зі 
становленням, використанням і розподілом грошових коштів, фінансових 
ресурсів та їхнім обігом, метою якого є гарантування максимізації вартості 
корпорації. 

Максимізація 
вартості 

5 Шохін Є. І.,  
[5, с.10] 

Корпоративні фінанси – це сукупність економічних відносин, які 
утворюються в процесі виробництва, розподілу та використання ВВП і НБ, 
шляхом створення, розподілу та використання валового доходу і 
фінансових ресурсів суб’єкта господарства 

6 Бочаров В. В., 
[6, с.10] 

Корпоративні фінанси – це система грошових відносин, які  утворюються в 
процесі здійснення господарської діяльності, та доходів і грошових фондів, які 
необхідні для створення і використання капіталу. 

7 Романовський М. В. 
[7, с.21] 

Корпоративні фінанси – це самостійна галузь фінансів, яка осягає широке 
коло грошових відносин. Вони пов’язані зі створенням і використанням 
доходів та грошових фондів у процесі обігу коштів суб’єктів господарства. 

8 
Д. Ватсон,  
Е. Хед, 
[8, с. 2] 

Корпоративні фінанси – це ефективне управління фінансовими ресурсами, 
яке містить в собі контроль за формуванням фінансових ресурсів, їх 
планування та розподіл. 

Управління 
фінансовими 
ресурсами 

 
Корпоративні фінанси виконують головну роль у досягненні спільної мети усіх учасників корпоративних 

відносин, в задоволенні їхніх фінансових інтересів на основі нарощення ринкової вартості підприємств. 
Корпоративні фінанси є одним із найважливіших інструментів, за допомогою яких гарантується досяг-

нення визначених цілей.  
Отже, корпоративні фінанси – це поняття яке характеризує економічні відносини, що утворюються під 

час формування, використання та розподілу фінансових ресурсів корпоративних підприємств.  
Дослідження еволюції корпоративних фінансів в умовах нестабільної економіки та змін у зовнішньому і 

внутрішньому середовищах, говорить про те, що потрібно постійно вдосконалювати та шукати ефективні 
інноваційні прийоми прийняття управлінських рішень у вказаній галузі, а також відповідних фінансових 
інструментів для їх реалізації. 
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СТВОРЕННЯ СТРУКТУР ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ  
ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ  ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ  

 
За умови оперативної та стратегічної державної фінансової і торговельно-промислової політики, ство-

рення і розвиток структур підприємницького бізнесу (СПБ), зокрема транснаціональних компаній, промислово-
фінансових груп, структур підприємницького бізнесу тощо,  може стати одним із реальних методів підвищення 
ефективності підприємництва і каталізатором концентрації інвестиційних ресурсів у пріоритетних напрямах 
відповідних галузей економіки. Пришвидшення антикризово-реформаційного розвитку економіки України, 
активізація інвестиційного процесу, підвищення конкурентоспроможності, сприяння росту науково-технічного 
потенціалу країни, вирішення проблем неплатежів та затримки заробітної плати – це основні результати форму-
вання вітчизняних СПБ.  

Оскільки, економіка України пов'язана з падінням ефективності та міжнародної конкурентоспроможності 
країни, поглибленням довгострокової системної кризи, погіршенням глобального навколишнього середовища, 
виникає необхідність створення системи антикризового (санаційного) управління,  яка б забезпечила сталий 
економічний розвиток і здійснила глибокі структурні зрушення відповідно до перспективних тенденцій еконо-
мічного та науково-технологічного процесів. Зокрема, необхідно оздоровлювати вітчизняні підприємства 
промислового й торговельного секторів, виводити із стану кризового функціонування і забезпечувати їх 
стабільну та ефективну фінансово-господарську діяльність. Важливу роль в інтеграційному процесі відіграє 
впровадження світових (європейських) норм і стандартів щодо діяльності структур підприємницького бізнесу. 
Оскільки Україна визначає орієнтир на входження у європейський економічний простір, то їй необхідно 
здійснювати модернізацію діяльності регіональних СПБ в контексті світових вимог. 

Досліджені теоретичні аспекти щодо тенденцій об'єднання капіталу з метою функціонування СПБ чи 
ТНК у цілісній економічній системі (формування цілісної економічної системи через взаємозв'язок національ-
них підприємств, адаптування до змін внутрішніх і світових економічних відносин, вдосконалення державної 
системи регулювання економіки) дають змогу уточнити основні загальнонаукові підходи до вивчення питань 
глобалізації та інтернаціоналізації економік різних країн. 

Детальних досліджень вимагають питання конкурентоспроможності СПБ чи ТНК в системі глобальної 
конкуренції та інноваційно-технологічні переваги входження СПБ у стратегічний потік сучасного міжнарод-
ного економічного співробітництва, в якому домінують тенденції інноваційного виробництва і трансферу 
технологій. Санація підприємств шляхом утворення СПБ має ряд суттєвих переваг, реалізація яких є немож-
ливою без налагодження партнерських стосунків між усіма сторонами санаційного процесу, а також суб’єктів 
виробничо-господарського об’єднання.  

Розглянуті напрями реструктуризації українських підприємств у системі державного регулювання, 
визначені переваги проведення санації підприємств шляхом утворення СПБ, звертається увага на особливості 
використання внутрішніх та зовнішніх фінансових джерел санації при залученні неплатоспроможного 
підприємства до складу СПБ. 
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СТРАХУВАННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ПОКРИТТЯ  
ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В наш час господарська діяльність підприємства пов’язана з ризиками, які в даному контексті можна 

трактувати  як ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів у порівнянні з прогнозованим пе-
ріодом. Тому розроблення та впровадження інструментів, які мінімізують фінансові втрати підприємством є 
актуальним питанням.  

Серед основних видів підприємницького ризику виокремлюють виробничий, комерційний та фінансо-
вий, який виникає у сфері відносин підприємств з банками та іншими фінансовими інститутами. 

Фахівці виділяють наступні  основні фінансові ризики, з якими найчастіше стикаються в своїй діяльності 
вітчизняні підприємства:  

1. Ризик несплати або прострочення оплати відпущеного товару споживачем. 
 2. Ризик невиконання або несвоєчасного виконання фінансових зобов'язань кредитними організаціями-

партнерами – банками, інвестиційними компаніями, співінвесторами тощо.  
3. Ризики, пов'язані з державною політикою і прийняттям «непередбачуваних» нормативно-законодавчих 

актів.  
4. Ризики, пов'язані зі зміною курсу національної валюти по відношенню до ключових вільноконверто-

ваних валют. [2] 
Оскільки підприємство практично не може впливати на зовнішні чинники, що викликають виникнення 

фінансових ризиків, то основну увагу необхідно приділяти внутрішнім способам їх нейтралізації ризиків. До 
таких способів належать: розподіл ризику, диверсифікація, хеджування, лімітування, концентрація, уникнення 
ризику, страхування та інші методи. [3] 

Страхування фінансових ризиків, як один з основних методів їх покриття,  має певний ряд переваг: 
− відносна простота даного способу; 
− вживаність на ринку; 
− відсутність потреби структурних перетворень в організації діяльності підприємства; 
− можливість використання вибірково і несистематично. 
 Проте, варто зазначити, що страхування застосовують лише для стандартизованих ризиків, тобто таких, 

які можна змоделювати й математично обрахувати. І, оскільки комплексний страховий захист є відносно 
дорогою послугою, підприємства іноді страхують лише ті ризики (з числа тих, що підлягають страхуванню), 
настання яких може спричинити найбільші збитки. 

Враховуючи вищевикладене, найбільше розповсюдження отримали такі види страхування фінансових 
ризиків:  

− страхування недоотримання або втрат доходу; 
− страхування на випадок зниження обумовленого рівня рентабельності; 
− страхування ризику засновника; 
− страхування біржових ризиків;  
− страхування валютних ризиків. [4] 
Страховий ринок України складає менше одного відсотку ВВП, що явно недостатньо для країни, що 

взяла курс на євроінтеграцію. Разом з тим, він виконує ряд соціально значущих суспільних завдань і має вели-
кий потенціал розвитку. Нині повній реалізації цього потенціалу перешкоджають наступні причини: відсутність 
цілісної державної програми розвитку страхового ринку, що не дає можливості визначити стратегічні завдання і 
виробити єдиний підхід до їх вирішення; фактична відсутність на ринку нових масових видів страхування; 
жорстка зарегульованість страхового ринку, з одного боку, та можливість двоякого тлумачення вимог і 
положень законодавства, з іншого; низька капіталізація компаній, відсутність або недостатність високоліквід-
них активів; демпінг і недобросовісна конкуренція за відсутності відповідальності за їх застосування; надмірна 
бюрократизованість і зарегульованість багатьох процедур, відсутність механізмів швидкого реагування на 
ситуацію на ринку. [1] 

Отже, страхування є перспективним методом покриття фінансових ризиків підприємств в умовах 
невизначеності, різкої зміни валютних курсів, знецінення національної валюти, складнощами у зв’язку з 
епідемічною ситуацією  та зростанням відсоткових ставок. Однак для максимальної оптимізації  фінансових 
потоків доцільно  вживати й інших додаткових заходів.  
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ  
 

Однією з актуальних проблем економіки України є підвищення темпів розвитку економіки і рівня конку-
рентоспроможності регіонів. Для вирішення проблеми потрібно підтримувати бізнес, який є однією з складових 
ринкової економіки.  

Фінансування – це отримання суб'єктом господарювання необхідних грошових фондів для здійснення 
господарської діяльності. [1] 

Джерелами фінансування підприємств є: 
• 1) Власні фінансові ресурси – статутний капітал, нерозподілений прибуток, амортизація, продаж 

активів, доходи від емісії простих акцій 
• 2) Централізовані фінансові ресурси – кошти державного бюджету та місцевих бюджетів, кошти 

державних позабюджетних фондів, кошти благодійних фондів 
• Залучені та позичені фінансові ресурси – довгострокові кредити банків, розміщення облігацій, лізинг, 

спеціальні фонди та програми, комерційні кредити 
Структура джерел фінансування підприємств залежить від таких факторів: 
− вид оподаткування доходів підприємства; 
− темпи зростання реалізації товарної продукції та їх стабільність; 
− структура активів підприємства; 
− стан ринку капіталу; 
− відсоткова політики комерційних банків; 
− рівень управління фінансовими ресурсами підприємства. [2] 
Проблемою розвитку малого та середнього бізнесу в Україні є недостатність фінансування, яка також є і 

в інших країнах, зокрема економічно розвинених. За даними Держслужби статистики України кількість малих 
та середніх підприємств зросла (малі, середні: 2018 р– 339 374, 16 057; 2019 р – 362 328, 17 751). [3]  

Також за даними звіту Світого Банку Реконструкції та Розвитку ‘’Doing Business 2019’’ Україна серед 
190 країн займає 64 місце за складністю ведення бізнесу (Білорусь – 49, Польща – 40, Росія – 28). Це свідчить 
про існування проблем у сфері діяльності господарських суб’єктів та економіки в цілому. [4] 

Проблеми з малим та середнім бізнесом виникають одразу ж, починаючи ще з створення підприємства, 
далі у взаємодії з постачальниками сировини та матеріалів. Складності у постачанні викликаються обмеженіс-
тю внаслідок невеликих розмірів підприємства, пошуку більш дешевих джерел постачання, через що може ви-
никати повна залежність від них. Суттєву роль у становленні малого і середнього бізнесу в Україні має вирі-
шення проблем фінансового забезпечення його діяльності. Фінансове забезпечення діяльності підприємства мо-
же бути спрямоване на досягнення однієї з двох основних цілей: самоокупність або самофінансування. Самофі-
нансування може бути забезпечене лише за допомогою високій нормі накопичення фінансових ресурсів та 
дохідній діяльності. Самоокупність визначається відшкодуванням поточних витрат підприємства за рахунок 
отриманих доходів підприємством і при вирішенні проблеми самоокупності також відіграє роль регулювання 
поточних витрат на виробництво та реалізацію продукції.  

Розвиток підприємництва є дуже важливим фактором для економіки країни в цілому, тому вагому роль у 
його фінансуванні повинна відігравати держава. Державна підтримка малого і середнього бізнесу включає 
надання різноманітних субсидій, позик, формування державних фондів, надання податкових знижок та пільг 
тощо. Проте фінансування малих і середніх підприємств в межах державного бюджету здійснюється в недос-
татніх обсягах. Також значною проблемою в діяльності малого і середнього бізнесу виступає значне податкове 
навантаження. На сьогодні проблема формування податкового навантаження в Україні зумовлена невідпо-
відністю між метою оподаткування та метою підприємницької діяльності. На жаль, основною метою діяльності 
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податкової системи є наповнення державного бюджету, а не регулювання розвитку підприємництва, яке має 
проявлятися як в стимулюванні одних видів діяльності, так і в додатковому податковому навантаженні. [5] 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РОЛЬ, ДИНАМІКА, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Державні підприємства є важливою частиною ринкової економіки,  метою діяльності яких є не лише 

отримання чистого прибутку, а й виготовлення суспільно необхідних товарів та надання послуг.  
Державні підприємства – це підприємства, які знаходяться у повній власності держави або у 

статутному капіталі яких частка державної власності становить 50% +1 акцій.  Незважаючи на політику 
приватизації, велика кількість стратегічних для України суб’єктів господарювання знаходиться у власності 
держави. Станом на 1 січня 2020 р. в Україні 3750 державних підприємств здійснює господарську  діяльність, у 
порівнянні з 2019 р. у державній власності було 3822 підприємств. Наша держава відіграє в економіці набагато 
більшу роль, ніж це відбувається у сусідніх країнах. Для порівняння у Польщі лише 41 підприємство 
знаходиться у державній власності [1]. Станом на 1 січня 2019 р. в Україні було зареєстровано 1298435 
юридичних осіб.  
 

 
Рис 1. Структура юридичних осіб за організаційно-правовими формами станом на 1 січня 2019 р, % [1] 

 

 
На рис. 1 спостерігаємо, що державні підприємства складають лише 0,3% від усіх юридичних осіб, 

приватні підприємства – 15,4%,  а частка  товариств з обмеженою відповідальністю сягає 48,7%. Все ж таки на 
даний момент в Україні переважає приватна форма власності над державною. Проте у державній власності 
знаходяться всі основні стратегічні суб’єкти господарювання такі, як: ПАТ «НАК «Нафтогаз України»», ПАТ 
«Укрзалізниця», ДП «Енергоатом», ПАТ «Одеський припортовий завод», ДП «Укренерго», ДП «Міжнародний 
аеропорт Бориспіль»,  всі вони безперебійно  надають послуги для максимального функціонування інших 
суб’єктів економіки [2]. Також за офіційними даними Державної фіскальної служби  найбільшими платниками 
податків  у 2019 р. залишалися  підприємства державного сектору, тоді як приватні вітчизняні підприємства 
за останні роки знизили свою ділову активність. У Топ 5 найбільших платників податків увійшло 3 держаних 
підприємства: ПАТ «Укргазвидобування»,  НАК «Нафтогаз України та АТ «Укрзалізниця», які сплатили до 
бюджету податків на суми 47688,245 тис. грн., 34191,409,31 тис. грн. і 16568,652 тис. грн. відповідно [3]. 
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На жаль, регулювання діяльності державних підприємств часто є недосконалою і непрозорою, це пов’я-
зано з тим, що не всі вони оприлюднюють свою фінансову звітність. У 2019 р. лише 1448 державних підпри-
ємств звітували про виконання фінансових планів, 1029 підприємств отримали прибуток у звітному році, 
збиток отримали – 347 підприємств, а 72 – були на межі беззбитковості. Отже, у 71% підприємств, які звітували 
про виконання фінансових планів за 2019 рік, чистий фінансовий результат діяльності – прибуток.  Підпри-
ємства у 2019 р. отримали 51848,690 тис. грн.  чистого прибутку (у 2018 – 21116,706 тис.грн., тобто  відбулося  
зростання  у 2019 р. на 41% порівнюючи з попереднім 2018 роком). У 2019 р. підприємства  сплатили до 
бюджету 216927,415 тис. грн. (у 2018 р. – 209125,212 тис. грн.), у цю суму включаються податкові платежі до 
Державного бюджету України, до місцевих бюджетів та інші податки, збори та платежі на користь державі [4]. 

Міжнародна консалтингова компанія «Ernst&Young» у 2015 р. провела дослідження «Government as best 
in class shareholder», за результатами якого 40% респондентів (із 12 тисяч опитаних) у 24 країнах світу 
засвідчили, що більш ефективними у своїй діяльності є не приватні, а саме державні підприємства. Такий 
висновок громадськість зробила виходячи з результатів світової фінансової кризи 2008 р., наголошуючи, що 
державні підприємства змогли швидше вийти з кризового стану та налагодити економічну діяльність порівняно 
з приватними компаніями [5]. Проте в Україні немає чіткого плану розвитку державного підприємства, залучен-
ня до нього інвестицій, якщо воно менш прибуткове, ніж приватне, та не створює унікальної суспільної користі, 
його потрібно продати. 

Незважаючи на проведення політики приватизації, державні підприємства все ж залишаться незмінною 
складовою національної економіки і продовжуватимуть відігравати важливу роль в економіці багатьох країн 
світу протягом наступних років. Для оптимального  функціонування підприємства державної форми власності 
мають активно співпрацювати з іншими зацікавленими сторонами, включаючи приватні компанії та  неприбут-
кові організаці. 
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ:  
СУТЬ, ПЕРЕШКОДИ ТА ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 
Стійкий розвиток ринкової економіки в Україні вимагає розробки та застосування нових підходів в 

управлінні підприємствами. Для того, щоб «вижити», підприємствам необхідно правильно визначати свою 
стратегію і тактику поведінки на ринку та постійно проводити управління діяльністю підприємства з метою 
підвищення ефективності діяльності, підвищення добробуту акціонерів і власників бізнесу, максимізації фінан-
сового результату діяльності, мінімізації збитків, забезпечення довгострокової ліквідності та платоспромож-
ності. Застосування системи фінансового контролінгу є новим напрямом в системі управління стійким розвит-
ком підприємства як функціонально відокремлений напрям фінансової роботи, пов'язаний з реалізацією фінан-
сово-економічної функції менеджменту, управлінням формуванням, розподілом та використанням його фінан-
сових ресурсів, фінансових результатів та рухом грошових коштів, що забезпечує прийняття раціональних 
оперативних і стратегічних рішень [3]. 

Впровадження контролінгу на підприємствах показало, що види контролінгу можна класифікувати не 
тільки за принципом обхвату (стратегічний і оперативний), але і за напрямами діяльності – фінансовий 
контролінг, контролінг маркетингу, логістики, інвестицій, інноваційних процесів, контролінг персоналу тощо. 
Одним з центральних його напрямів у загальній системі контролінгу, організованій на підприємстві, виділяєть-
ся фінансовий контролінг. Фінансовий контролінг є ефективною координуючою системою забезпечення 
взаємозв'язку між формуванням інформаційної бази, фінансовим плануванням, фінансовим аналізом і 
внутрішнім фінансовим контролем, що забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних 
напрямах фінансової діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень її фактичних результатів від 
запланованих та прийняття оперативних управлінських рішень, що забезпечують її нормалізацію. Дослідження 
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групи підприємств, що застосовують контролінг, показали, що 70% з них включають функції контролінгу в 
посадові інструкції контролерів. Показово також наявність в цих інструкціях таких напрямків діяльності як 
моніторинг фінансової звітності (70%), ведення роботи з учасниками фінансового ринку (45%), консолідація 
звітності групи підприємств (10%), робота з аудиторськими компаніями (15%). Це підтверджує, що модель 
контролінгу, яка формується в Україні, має достатньо виражену «зовнішню» орієнтацію і більшою мірою 
пов'язана з фінансовим, ніж з управлінським обліком [1]. 

Як показує практика, запровадження контролінгу на підприємствах супроводжується численними 
проблемами. Основні групи чинників, які перешкоджають успішній організації контролінгу на підприємстві, 
наведено в табл. 1. 

Таблиця 1  
Чинники, які перешкоджають успішному контролінгу 

Група чинників Характеристика групи 
Історичні Зумовлені поглядами на ведення бізнесу, непрозорістю, не завжди достатніми економічними 

знаннями менеджерів. 
Психологічні Пов'язані зі скептичними поглядами керівництва на запровадження фінансового контролінгу, 

результати якого помітні не одразу, а запровадження досить дороге і тривале. 
Організаційні Зумовлені відсутністю досвіду формулювання бажаних результатів від впровадження 

фінансового контролінгу, складністю залучення кваліфікованих працівників до цього процесу. 
Методичні Виникають внаслідок ігнорування потрібної реструктуризації бізнесу, невдалого виділення на 

підприємстві центрів відповідальності, вибору неадекватних принципів трансфертного 
ціноутворення, насадження деструктивних мотиваційних моделей, ігнорування потреби створення 
пакету корпоративних стандартів контролінгу. 

Складено на основі джерела [1]. 
 

Для узагальнення доцільно запропонувати такі основні етапи впровадження фінансового контролінгу в 
управлінні стійким розвитком підприємства: діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства; 
прийняття рішення про впровадження служби фінансового контролінгу на підприємстві; розробка бюджету 
впровадження фінансового контролінгу; розробка оперативних та стратегічних цілей, пов’язаних з вироб-
ництвом, фінансами та інвестиціями, з визначенням пріоритетних напрямів; розробка та обґрунтування методик 
та інструментів фінансового контролінгу до специфіки діяльності підприємства; створення комплексної систе-
ми інформаційного забезпечення; оцінка ефективності функціонування служби контролінгу; вдосконалення 
фінансового контролінгу в системі управління стійким розвитком підприємства [2]. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ  
ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Грошовий потік – це сукупність розподілених в часі надходжень та витрачань грошових коштів, які 

пов’язані з господарською діяльністю підприємства. [1, с.40]. Необхідність ефективного управління на основі 
оптимізації грошових потоків суб’єкта господарювання визначається тим, що вони обслуговують господарську 
діяльність підприємства практично у всіх її аспектах. Образно їх сукупність можна представити як систему 
«фінансового кровообігу» господарського механізму [2, c.671]. 

З метою збалансування дефіцитного грошового потоку у короткостроковому періоді варто використати 
систему «прискорення-уповільнення платіжного обороту», тобто розробити на підприємстві перелік організа-
ційних заходів, які сприятимуть, з одного боку, уповільненню виплат грошових коштів, а з іншого – приско-
ренню темпів залучення фінансових ресурсів. Такі дії допоможуть уникнути дисбалансів в короткостроковому 
періоді, проте вирішувати проблему потрібно і на довгострокову перспективу. З цією метою доцільними є 
заходи щодо зростання обсягу вхідного та зменшення обсягу вихідного грошових потоків (пріоритетним в цьо-
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му плані є оптимізація потоків грошових коштів від операційної діяльності, оскільки за нормальних умов 
функціонування суб’єкта господарювання саме вона має найбільшу питому вагу в загальному обсязі прибутку). 
Серед можливих заходів в зазначеному напрямку можна виокремити: вкладення коштів у розширення вироб-
ничих потужностей на умовах лізингу за обмеженості коштів; залучення стратегічних інвесторів для підвищен-
ня обсягів власного капіталу; продаж частини довготермінових фінансових інструментів; залучення довготерміно-
вих кредитів; реалізація ефективної цінової, амортизаційної та податкової політики; відмова від фінансового 
інвестування; зниження суми постійних витрат підприємства тощо.  

Отже, ефективне управління грошовими потоками є однією з найважливіших функцій фінансового 
менеджменту будь-якого підприємства. Її якісне виконання має сприяти зростанню ритмічності операційної та 
інших видів діяльності суб’єкта господарювання, знизити ризик неплатоспроможності, прискорити обіг 
капіталу і скоротити потребу підприємства в позикових коштах, а отже, забезпечити його фінансову рівновагу і 
стабільний розвиток в довгостроковій перспективі. 
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ДЕФІНІЦІЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМТСВА 
 

В складних ринкових умовах функціонування підприємство має здійснювати оптимальну політику управ-
ління доходами та витратами для досягнення прибутку та задоволення суспільних потреб. До того ж, керування 
доходами і витратами відіграє найважливішу роль у системі здійснення управління підприємством у цілому [1]. 
Тому для досягнення цих завдань доцільним є дослідження різних тлумачень понять «доходи» та «витрати». 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» визначено витрати таким чином: 
«витрати – зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, що 
призводить до зменшення власного капіталу (але виняток –  зменшення капіталу за рахунок його вилучення або 
розподілення власниками)» [2]. 

Податковим кодексом України дохід розглядається лише з точки зору оподаткування – загальним 
оподатковуваним доходомє дохід, який підлягає оподаткуванню, а також нарахований і виплачений на користь 
платника податку протягом звітного податкового періоду[3]. 

Варто зазначити, що проблематику тлумачення таких економічних категорій як доходи та витрати 
досліджували у своїх роботах вітчизняні та зарубіжні науковці. 

 
Таблиця 1.1*  

Теоретико – аналітичні підходи до визначення понять «доходи» та «витрати» 

№ 
з/п Науковець Трактування поняття 

Витрати 

1 Бланк І.О Витрати – виражені у грошовій формі поточні витрати трудових, матеріальних, фінансових й 
інших видів ресурсів на виробництво продукції. 

2 
Осовська Г.В. 
Юшкевич, О.О. 
Завадський Й.С. 

Витрати підприємства формуються у процесі використання ресурсів під час здійснення 
певної його діяльності. Вони мають цільову спрямованість. Витрати підприємства 
визначаються як сума зменшення вартості активів або зменшення власного капіталу 

Доходи 
1 Бутинець Ф.Ф. Дохід як економічна категорія є потоком грошових коштів та інших надходжень за певний 

період, отриманих від продажу продукції, товарів, робіт, послуг. 
2 

Волков О 
Дохід підприємства – це приріст суми грошей над їх витратами на 
Спожиті в процесі виробництва засоби, який отримує підприємство від реалізації 
новоствореної вартості 

3 Вознюк Г., 
Загороднюк А. 

Дохід – це різниця між виторгом з реалізації продукції , робіт та послуг і вартістю 
матеріальних витрат на виробництво та збут цієї продукції. 

 

*Складена автором на основі джерел [4], [5]. 

 
Отже, визначення таких економічних категорій як «доходи» і «витрати» підприємства є досить важким, 

оскільки не існує єдиного підходу до їх тлумачення. Але не зважаючи на відмінність у поглядах, спільним 
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залишається думка про те, що доходам та витратам на підприємстві необхідно приділяти належну увагу, 
оскільки їх збалансованість та правильне управління ними забезпечить підприємству отримання прибутку, 
зайняття сильних позиції на ринку та допоможе уникнути банкрутства. Проаналізувавши законодавчі акти, які 
регулюють діяльність підприємства, виявлено, що визначення доходів та витрат підприємництва недостатньо 
розкриваються, а наявні визначення не допомагають у всебічному розкритті сутності даних термінів. 

На наш погляд, доцільно розглядати витрати підприємства як сукупність елементів, які мають постійний 
характер, зменшують отримані вигоди у звітному періоді, та здійснюються підприємством з метою забезпечен-
ня отримання доходів. Натомість, дохід можна тлумачити як комплекс додатних грошових потоків від здійс-
нення операційної діяльності, а також надходження від провадження інших видів діяльності. 

 
1. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: [колективна монографія у 2 т. / за 

ред. П.Й. Атамас]. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 1 – 216 с. 
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 
 

Будівельна діяльність охоплює комплекс робіт проектних, будівельних, монтажних, пусконалагоджу-
вальних та інших пов’язаних із будівництвом об’єкта, що виконується у технологічній послідовності з метою 
створення будівельної продукції.[1] 

В останні роки питання будівельної галузі в Україні досліджували такі науковці як Ліпич Л.Г., Чорнуха І. 
В., Цимбалюк І. О.  в роботі «Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної 
конкуренції», Калініченко Л.Л., Сидорова Ю.Р. – «Аналіз тенденцій розвитку будівельної галузі та будівельної 
продукції України». 

З переходом до ринкових відносин, в будівельній галузі відбулися суттєві зміни щодо організаційних 
структур, форм і методів маркетинг-менеджменту: децентралізація управління будівельною галуззю і 
демонополізація її господарської діяльності на основі утвердження різних форм власності; розукрупнення 
надто великих і створення малих підприємств та організацій. [2] 

 
Таблиця 1 

Обсяги та частка будівельної галузі в Україні протягом 2010-2019 роках 
 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ВВП по Україні загалом, 
млрд.грн 1120,6 1302,1 1408,9 1522,7 1586,9 1988,5 2385,4 2983,9 3558,7 3974,6 

Обсяги виконання буді-
вельних робіт, млрд.грн 42,9 61,7 62,9 58,6 51,1 57,5 73,7 105,7 141,2 181,7 

Індекс до попереднього 
року, % 94,6 143,8 101,9 93,2 87,2 112,5 128,2 143,4 133,6 128,7 

Внесок будівництва у 
ВВП України,млрд.грн 32,5 37,2 39,1 36,9 42,3 53,4 64,4 68,3 71,2 90,03 

Частка галузі у ВВП 
України,% 2,90 2,86 2,78 2,42 2,67 2,69 2,70 2,29 2,00 2,3 

Капітальні інвестиції в 
Україні, млрд.грн 189,1 259,9 293,7 267,7 219,4 273,1 359,2 448,5 578,7 623,9 

Індекс капітальних 
інвестицій в Україні, % 129,0 137,44 113,01 91,15 81,96 124,48 131,53 124,86 129,03 107,81 
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З таблиці 1 можемо побачити, що абсолютний та відносний розмір ВВП створюваний галуззю 
«Будівництво» щороку зростав, за винятком 2014 року, де було суттєве зниження, що спричинене кризою того 
року. На збільшення також вплинула і інфляція, яка відбувалася протягом 2010-2019 років певними етапами.  

Будівельна галузь в Україні продовжує демонструвати стабільне зростання – за 2019 рік будівельними 
підприємствами виконано робіт на 181,7 млрд грн. Це на 28,7 % більше, ніж за попередній рік. Індекс 
будівництва інженерних споруд становив 140,6%, житлових будівель – 97,3%, нежитлових – 136,2%. При 
цьому, нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 78,8% від загального обсягу 
виконаних робіт. Капітальний та поточний ремонти – 12,8% та 8,4% відповідно. Лідерами в будівництві серед 
областей стали Дніпропетровська, Харківська, Одеська області та місто Київ. [3] 

Частка галузі у ВВП загалом протягом 2010-2019 роках коливається у межах від 2% до 2,9% у 
нестабільній тенденції. Найнижчий показник спостерігається у 2018 році – 2%. У 2019 році 2,3% будівельної 
галузі у загальному ВВП України, що на 0,3% більший за попередній рік. Загалом це є низька частка, у 
порівнянні з іншими країнами, де аналогічний показник становить у Словаччині – 7,9%, Польщі – 7,7%, Швеції – 6,8%. 
У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Тож, будівельна галузь має значний 
потенціал для росту, але потребує додаткових інвестиційних ресурсів.[3] 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій в Україні протягом 2010-2019 роках 
  

 
Важливим елементом аналізу стану будівельної галузі є дослідження процесів інвестування в основний 

капітал. Інвестиційна ситуація за аналізований період відповідала тим тенденціям, які були характерні для економіки 
країни загалом. Спостерігається збільшення капітальних інвестицій протягом 2010-2012 роках та 2014-2019 роках та 
зниження протягом періоду 2012-2014 роках. У 2019 році в Україні було залучено 623,9 млрд. грн капітальних 
інвестицій, що на 7,8% більше, ніж в попередньому. Обсяги капітальних інвестицій з кожним роком зростають та 
головним джерелом їх фінансування залишаються власні кошти підприємств та організацій. [4] 

Отож, дослідження будівельної галузі України протягом 2010-2019 роках показало, що загалом 
будівельний ринок України має тенденцію до поступового збільшення реалізації будівельної продукції за 
період 2010-2019 років, але в недостатній кількості, щоб збільшити відсоткове значення в структурі ВВП 
України та збільшення його розмірів. Важлива роль, яка відведена будівництву, вимагає ретельного його 
забезпечення всіма необхідними ресурсами: людськими, матеріальними, енергетичними, інформаційними. 
Таким чином, постає необхідність в оптимальному взаєморозвитку пов’язаних галузей та підгалузей без яких 
уявити процес будівництва неможливо. 

 
1. Закон України «Про інвестиційну діяльність»: [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
2.Стан та перспективу розвитку будівельного ринку України/ [Д.Овчаренко,] // Електронний науковий 

журнал. – 2015. – № 1. – 12  с. 
3. Звіти про обсяги будівельної продукції в Україні у 2010-2019 роках. Державна служба статистики 

України: [сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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[сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Запорукою стабільної та ефективної діяльності підприємства, його постійного розвитку та конкуренто-
спроможності на ринку є фінансова стійкість. У сучасних умовах розвитку економіки України та світу, а також 
в умовах поширення пандемії Covid-19 надзвичайно важливим є для підприємств швидке реагування на зміни в 
макросередовищі. Також не менш важливим є оцінка внутрішніх факторів впливу на діяльність підприємства та 
прийняття правильних та оптимальних рішень, що впливають на забезпечення його фінансової стійкості. Тому 
необхідним є періодичне проведення її аналізу, адже стан фінансової стійкості  показує ефективність здійс-
нення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Саме рівень 
фінансової стійкості демонструє: наскільки успішно підприємство може справитись із поточними фінансово-
економічними кризами [1]. 

Під фінансовою стійкістю компанії слід розуміти постійне перевищення доходів над витратами, збільшення 
прибутку, збереження стабільного фінансового стану, який супроводжується високою часткою власного капіталу в 
загальній сумі ресурсів підприємства, де в наявності є безперебійне виробництво та зростання реалізації продукції 
[2]. Також слід розуміти, що фінансова стійкість – це здатність підприємства проводити та розвивати свою діяльність 
в умовах ринкової конкуренції та економічної нестабільності [3]. Головним завданням аналізу фінансової стійкості є 
визначення здатності підприємства реагувати на дії різних чинників, які мають вплив на його діяльність. До 
зовнішніх чинників впливу відносять: загальноекономічні показники (падіння фінансово-економічних результатів в 
наслідок пандемії Covid-19, ВВП, темпи інфляції, рівень безробіття, нормативне забезпечення, податкова політика); 
ринкові показники, наприклад рівень попиту, конкуренції, а також загальна політична ситуація в країні. До 
внутрішніх чинників належать: фінансові чинники (фінансове управління, структура фінансових ресурсів), 
організаційні чинники (види продукції, виробничий процес, менеджмент, маркетинг), а також чинник інвестиційної 
привабливості компанії. Оцінювання фінансової стійкості означає визначення стійкості джерел формування власного 
капіталу, ресурсної стійкості, а також стійкості управління [2]. 

Умовою фінансової стійкості підприємства є його рентабельність, обсяги та структура фінансових 
ресурсів та їх ефективне використання. Зниження фінансової стійкості може спричинити неплатоспроможність, 
збитковість, що веде за собою банкрутство підприємства та його ліквідацію. Проте високе значення фінансової 
стійкості теж не є позитивним явищем, так як це свідчить про те, що підприємство має зайві ресурси та неефек-
тивно їх використовує [1]. Слід зазначити, що проведення аналізу фінансової стійкості впливає на всі суб’єкти 
господарювання економіки. Для прикладу, для власників підприємства результат здійснення даного аналізу 
вказує на його прибутковість, на розмір прибутку, що відповідно вплине у подальшому на обсяг виплати 
дивідендів. Для них важливий цей аналіз, так як він показує перспективи їх  розвитку, а також недоліки, які 
підприємство має зараз, що можуть бути вчасно виправлені без суттєвих втрат.  

Для працівників підприємства позитивний результат аналізу фінансової стійкості означає своєчасну і 
повну виплату заробітної плати. Також збільшення фінансових показників підприємства впливає на зміну фон-
ду оплати праці, що покращить матеріальне становище працівників. Для постачальників підприємства фінансо-
ва стійкість означає виконання зобов’язань перед ними та збереження своєї платоспроможності. Також, надзви-
чайно важливою є фінансова стійкість для держави, так як вона спричиняє вчасну сплату податків та зборів до 
бюджетів, від чого залежить розмір прибуткової частини бюджету [1]. Важливим для всієї економіки країни є 
систематичний аналіз фінансової стійкості підприємств. Адже ефективна діяльність суб’єктів економіки 
забезпечує стабільний її розвиток. Послаблення фінансового стану підприємства негативно впливає на 
економічний стан держави. 

Таким чином, фінансова стійкість має надзвичайно важливий вплив на забезпечення ефективного та 
стабільного розвитку як окремих підприємств, так і економіки держави в цілому. Вона відображає 
результативність, прибутковість підприємницьких структур, ефективне використання власних та залучених 
коштів та їх маневрування, сприяючи безперервному виробництву та реалізації продукції, та показує вміння 
реагувати на наслідки, які спричинені пандемією Covid-19. 
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ЗАРУБІЖНІ ПРИКЛАДИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 
 

З початком пандемії COVID–19 у всьому світі, міжнародна економіка зазнала світової кризи. Із введен-
ням жорстких обмежувальних заходів щодо запобігання COVID–19, багато підприємств було переведено на 
роботу в режимі онлайн. Але якщо говорити про підприємства малого і середнього бізнесу, особливо задіяних у 
сфері обслуговування, розваг і харчування, то їм взагалі довелося зачинитися на не визначений час. Як 
наслідок, багато людей залишилося без роботи, а економіка багатьох країн світу пішла на спад.  

Як у високорозвинених країнах світу, уряд підтримує підприємства у період пандемії COVID–19, для 
того щоб запобігти масового безробіття та падіння економіки? Розглянемо це на прикладі країн Північної 
Європи, Франції та Італії. 

Візьмемо до прикладу країни Північної Європи, а саме: Швецію, Фінляндію, Норвегію, Ісландію та 
Данію. Так, уряди цих країн, надають допомогу по безробіттю, для громадян, які залишилися без роботи на 
підприємствах, виплачуючи їм субсидії у розмірі 75% від заробітної плати[1]. 

У Німеччині багато  підприємств отримують від уряду кредитні гарантії на обслуговування корпоратив-
ного боргу у разі загрози дефолту.  Також урядом Німеччини  передбачено прямі кредити для тих підприємств, 
які постраждали від пандемії COVID-19. Так, підприємства у яких чисельність працівників становить до п'яти 
осіб, отримують субсидію до 9 тис. євро, а в тих у кого чисельність працівників становить до десяти осіб 
отримують субсидію до 15 тис.  євро.  Ці грошові кошти призначені для оплати оренди приміщень, взятого в 
лізингу обладнання та кредитів.  Крім того, держава буде виплачувати 60% чистого прибутку тим працівникам, 
які на даний момент не працюють, у зв’язку із закриттям підприємства, а якщо у працівника є дитина – 67%[2]. 

У Франції президент Еммануель Макрон надав для малих підприємств можливість тимчасово призу-
пинити сплату оренди за приміщення, де розташовується підприємство, а також відмінив плату за користування 
електрики, газу і водопостачання.  Великим ж підприємствам уряд запропонував, що в разі потреби держава 
зможе викупити їх акції за рахунок бюджету. Також було виділено 8,5 мільярда євро, щоб допомогти 
підприємствам, які тимчасово відсторонили співробітників від роботи через карантин, виплачувати зарплати. 
Уряд Франції пообіцяв забезпечити збереження всіх робочих місць після закінчення кризи[3]. 

В Італії, яка найбільше постраждала від COVID-19, уряд затвердив проект, що передбачає виділити  25 
млрд євро для покриття збитків від COVID-19 і спеціальних заходів для порятунку економіки. Також уряд Італії 
виплачує субсидії в розмірі 600 євро працівникам мікропідприємств в сфері туризму, спорту, розваг та 
працівникам, які працюють на сезонних сільськогосподарських підприємствах. Ця країна перенесла термін 
перерахування податків і обов'язкових платежів на 31 травня 2020 року, а торговим компаніям компенсували 
60% орендної плати за березень.  Для готельного і ресторанного бізнесу, сфери туризму, культури та розваг 
передбачено звільнення від ПДВ та соціальних платежів[4]. 

Отже, немає такої країни яка б не зазнала серйозних втрат в економіці під час пандемії COVID-19. 
Припинення роботи багатьох підприємств, негативно вплинуло на економіку будь-якої країни, а це у свою 
чергу негативно вплинуло на рівень міжнародної економіки. Але незважаючи на серйозні витрати держав, які 
йдуть на подолання пандемії COVID-19, все ж таки уряди країн намагаються підтримувати підприємства, як ми 
це бачимо на прикладі країн Північної Європи, Франції та Італії. Якщо країни будуть продовжувати 
підтримувати підприємства, то міжнародна економіка піде вгору, адже підприємства відіграють велику роль у 
формуванні рівня економіки не лише в країні, а і у світі. 
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ 
ОБОРОТНОСТІ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ АБСОЛЮТНОГО ТА ВІДНОСНОГО ВИВІЛЬНЕННЯ 

 
Оборотні кошти відіграють одну із найважливіших ролей у формуванні чистого фінансового результату 

будь-якого підприємства. Їх нестача може призвести до зростання позикового капіталу та, відповідно, змен-
шення власного. Низька забезпеченість оборотним капіталом відбувається, в першу чергу, через неправильну 
організацію процесу управління ним [1]. Вплив оборотних коштів на прибуток підприємств зумовлює 
необхідність управління оборотними коштами з метою прискорення оборотності. 

Прискорення оборотності оборотних коштів зменшує потребу в них, дозволяє підприємствам вивільняти час-
тину оборотних коштів або для потреб виробництва (абсолютне вивільнення), або для додаткового випуску про-
дукції (відносне вивільнення). В результаті прискорення обороту вивільняються матеріальні елементи оборотних 
коштів, зменшується потреба в запасах сировини, матеріалів, палива, залишків незавершеного виробництва тощо, а 
отже, вивільняються і грошові ресурси, раніше вкладені в ці запаси. Вивільнення грошових ресурсів сприяє 
покращенню фінансового стану та платоспроможності [2]. 

Прискорення оборотності досягається шляхом оптимізації оборотних коштів. На кожній стадії 
кругообігу це відбувається із застосуванням різних методів.  

Основним резервом у підвищенні оборотності у виробництві є збільшення ефективності використання 
запасів. Досягнути цього можна, по-перше, шляхом покращення інформаційного забезпечення управління 
запасами, по-друге, удосконаленням системи автоматизації, проведенням регулярної інвентаризації запасів. 
Також не слід забувати про впровадження економічно обґрунтованих норм того чи іншого запасу. 

Ефективність управління оборотними коштами у незавершеному виробництві досягається за дотримання 
наступних принципів: обґрунтованого і свідомого вибору методики обліку незавершеного виробництва та її 
відповідності організаційно-економічним особливостям підприємства. Крім того, варто звернути увагу на 
методичні підходи до оцінювання незавершеного виробництва, оскільки методики оцінювання можуть бути 
застарілими і результатом цього може бути надання неправдивої інформації щодо вартості незавершеного 
виробництва на підприємстві. 

У сфері обігу оборотні кошти не беруть участь у створенні нового продукту, а лише забезпечують його 
доведення до споживача. Зайве відвернення засобів в сферу обігу – негативне явище. Найважливішими 
передумовами скорочення вкладень оборотних коштів у сферу обігу є раціональна організація збуту готової 
продукції, застосування прогресивних форм розрахунків, своєчасне оформлення документації і прискорення її 
руху, дотримання договірної і платіжної дисципліни [2]. 

Також варто розглянути основні проблеми в управлінні окремими структурними елементами оборотних 
активів, до них належать запаси, дебіторська заборгованість та грошові кошти. Основними проблемами в 
управлінні запасами є їх надлишок, надмірні видатки на зберігання та завищена вартість купівлі цих запасів. 
Надлишковий рівень запасів і витрати на зберігання можна виправити шляхом зменшення закупівель та зміни 
підходу до нормування. Завищенню ціни на запаси можна запобігти через зміну постачальника сировини та 
матеріалів, або за рахунок переговорів з поточним постачальником. 

Для дебіторської заборгованості найбільшою проблемою є великий обсяг протермінувань за платежами, 
що вирішується переглядом політики підприємства щодо своїх дебіторів та факторинговими операціями, у разі, 
якщо втрати підприємства від продажу заборгованості банку виявляться меншими, ніж від невчасної сплати 
коштів покупцем. 

У швидкості обороту грошових коштів найбільш важливу роль відіграє їх раціональне резервування. 
Керівництво підприємства має, перш за все, правильно визначати ліміти залишків грошових коштів та 
використовувати найновітніше програмне забезпечення для зв’язку з банківськими установами. 

Таким чином, швидкість обігу оборотних коштів безпосередньо впливає на фінансовий стан 
підприємств. Для кожного виду оборотних коштів та для кожного етапу кругообігу існують свої методи 
управління швидкістю обороту. На етапі виробництва швидкість обороту регулюється нормуванням запасів, у 
незавершеному виробництві – правильним вибором методики обліку та її відповідності галузевим 
особливостям підприємства. У сфері обігу ефективність управління досягається налагодженням каналів збуту 
та правильним розрахунком витрат на збут. 

 
1. Шляхи удосконалення механізму управління оборотним капіталом підприємств України / А. Костенко // 

Науковий Вісник Одеського національного економічного університету. – 2017. – № 4. – С. 46-57. – Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2017_4_6; 

2. Проблема прискорення обігу оборотних коштів на підприємстві / О.М. Супрун // Ефективна 
економіка. – №7. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ  

 
Безперечно, пандемія коронавірусу COVID-19 вплинула не тільки на окремих громадян, але й на еконо-

міку країни в цілому. У міру поширення вірусу все більше компаній  виявили занепокоєння щодо можливих 
розірваних ділових угод, зупиненої операційної діяльності та падіння споживчого попиту.   

З 12 березня 2020 року по всій Україні розпочався карантин  у зв’язку з розповсюдженням у світі 
коронавірусу. Так, на карантин закрили не тільки навчальні заклади, а й більшість підприємств.  

Уряд намагався пом’якшіті зовнішній тиск на бізнес за рахунок надання деяких пільг і знижок, а також 
мінімальної компенсації заробітної плати для роботодавців, також виплачувалась допомога із часткового 
безробіття для працівників, чий робочий час був скороченій в результаті карантину, теж були  підвищені річні 
ліміти для фізичних осіб [3]. 

Усі ці заходи мали дещо послабити навантаження на український бізнес, проте вони не суттєво вплинули 
на загальне зниження ділової активності та не зможуть компенсувати суттєвої втрати прибутків. 

З початком карантину малому і середньому бізнесу в Україні, особливо задіяному у сфері обслуго-
вування, розваг і харчування, довелося закритися. Деякі компанії ще змогли перейти на інші форми роботи, 
однак така трансформація зажадала значного скорочення персоналу. При цьому зобов’язання компаній перед 
найнятими працівниками залишаються – їм не можна не виплачувати зарплати, не можна їх звільнити, а 
відпустка за свій рахунок для багатьох працівників є непосильним тягарем – багато хто з них живе від зарплати 
до зарплати. 

 

 
 
Рис. 1. Структура діяльності підприємств в умовах карантину в Україні станом на 01.06.2020 р. [2] 

 

 
За даними описування СПУ, під час «жорсткого» карантину 58% власників бізнесу (в більшості  

великого і малого) продовжили свою діяльність, 29% – припинили роботу.  
Також, за даним СПУ 6% підприємств повністю закрили бізнес через пандемію, 51% – зможуть вижити 

лише 1 місяць при повторному жорсткому карантині, кожен 4 бізнес витримає 2-3 місяці в умовах жорсткого 
карантину і не збанкрутує. І тільки 3 % підприємств зможуть тривалий час працювати в таких умовах. 

Зараз власники малого і середнього бізнесу говорять про зменшення доходів на 25—50 % порівняно з 
докарантинним періодом і вже звільнили від 10 до 25 % працівників. Втрати прибутків великих підприємств 
становлять 10—25 %, тут прогнозується скорочення штату на 25 % до кінця 2020 р. [1]. 

МВФ Прогнозує невтішний розвиток подій, щодо України, а саме: падіння економіки на 7,7%, а рівень 
інфляція у розмірі 4,5% [3]. Великих втрат зазнають малий і середній бізнес. Насамперед, постраждають такі 
галузі як  туристична, сфера надання послуг і перевезення. Проте слід виділити й оптимістичний прогноз 
Андерса Ослунда, старшого наукового співробітника «Атлантичної ради» у США, який передбачає, що Україні 
буде легше, ніж більшість інших країн, виходити з кризи. Зокрема, через те, що сільське господарство страждає 
найменше, а це головний продукт експорту. Так само, добре продається залізна руда, а от сталь – погано. Це 
три головні продукти, які Україна експортує. [3] 

Отже,  очевидно, що  пандемія негативно вплинула на економіку України, тому першочерговим 
завданням як держави так і представників бізнесу є  забезпечення ухвалення ефективних і дієвих управлінських 
рішень та делегування повноважень у дистанційному режимі. І в цьому контексті бізнес, що має сильну онлайн 
складову, виграватиме в тих, хто консервативний і звик працювати офлайн.  

 
1. Коронавірус vs бізнес. – Портал новин «Українська правда». – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/2/658857/. 
2. Лазур В. Сценарії виходу з кризи. Як може розвиватися економіка України після карантину 

[Електронний ресурс] / В. Лазур. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/30568531.html 
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ 
 

Інновації – це запорука успішного розвитку будь-якої країни. Розвиток стартапів є  особливістю гло-
балізованого соціально-економічного середовища у сучасних умовах. Однак, стартап не може існувати сам по 
собі, для реалізації останнього важливою є фінансова підтримка. Саме тому, на сьогоднішній день, питання 
пошуку та залучення фінансових ресурсів для фінансування стартапів набувають особливої актуальності. 

Під стартапом розуміється нова, щойно створена компанія, що може бути поки офіційно не зареєстро-
ваною, бізнес якої заснований на інноваціях чи інноваційних технологіях, які можуть бути глобальними чи 
локальними. Така компанія має обмежену кількість фінансових та людських ресурсів і має намір щодо виходу 
на ринок [1, с.123]. 

Доцільно зазначити, що з кожним роком в Україні збільшується кількість інноваційних ідей та людей, 
що мають намір їх реалізувати. У відповідності до даних світового рейтингу інновацій за 2019 рік (Global 
Innovation Index 2019) Україна зайняла 47 місце з 129 країн [2], при цьому за даними рейтингу країн за 
кількістю стартапів у відповідності до даних Startup Ranking, Україна на 43-му з 195 і з індексом 255 стартапів 
[3]. Згідно з показником «легкість залучення стартапами фінансових ресурсів», який розраховується через 
індекс глобальної конкурентоспроможності і враховує 235 показників від кожної економіки, зокрема ВВП, 
корупція, глобалізація, безробіття, освіта і медицина, Україна у 2019 році зайняла 54 місце з 63 країн [2]. 

Наше дослідження присвячене саме джерелам інвестування стартапів, а тому доцільно зазначити, що 
таких джерел може бути декілька, при цьому вони різняться в залежності від етапів розвитку стартапів. 

Зіставимо етапи розвитку стартапів та джерел для їх фінансування в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
 

Етапи розвитку стартапів Джерела їх фінансування 
Етап посівний Власні кошти, 3F-кошти, бізнес інкубатори чи венчурні фонди 
Етап запуску Власні кошти, кошти бізнес-ангелів та краудфандинг 
Етап зростання Залучені кошти крупних інвесторів чи інвестиційних компаній 
Етап розширення Розподіл частин між інвесторами та при необхідності додаткові джерела 
Етап «виходу» Випуск акцій та отриманням доходів у вигляді дивідендів або продажу часток у бізнесі 

 
Розкриємо сутність джерел фінансування стартапів, що згадали вище. 
3F-кошти – найчастіше використовуються на початковому етапі виникнення ідеї. Під 3F-коштами розу-

міють власні кошти та кошти сім’ей (Family), друзів (Friends) і диваків (Fools) [5, с.88]. 
Бізнес-інкубатор – це організація, що забезпечує при певних умовах і на деякий проміжок часу необхідне 

майно для суб’єктів підприємництва з метою отримання фінансової незалежності [6].  
Венчурний фонд, згідно Законом України «Про інститути спільного інвестування», – це «недиверсифіко-

ваний інститут спільного інвестування закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення цінних 
паперів інституту спільного інвестування серед юридичних та фізичних осіб» [7]. 

Найчастіше ці три джерела використовуються на початкових етапах. 
Бізнес-акселератори – це установи або організовані ними програми розвитку , які надають допомогу в 

обмін на частку в капіталі компанії [8]. 
Бізнес – ангели, це відносно нова для України категорія інвесторів, хоча в усьому світі вона вважається 

однією з найбільш результативних. З підтримкою останніх стартували такі проекти як Google, PayPal, Facebook, 
тощо [4, с.76]. Найчастіше – це приватні особи, які мають капітал та вкладають його в невеликі інвестиції за 
певну частку в стартапі [5, с.88]. Як правило, мова йде не про контрольний, а про блокувальний пакет акцій, 
тобто більше 25%, але менше 51%. [9, с.1]. 

Краудфандинг як спосіб фінансування стартапу стає все популярнішим. На тлі спадаючої популярності 
інкубаторів і зростаючої серйозності бізнес-ангелів, краудфандинг демонструє хороші показники. 

Найпопулярніша краудфандингова платформа в світі – це Kickstarter. В Україні краудфандинговою 
платформою зараз є Big Idea. Перевага віддається соціальним інноваційним проектам і проектам у сфері 
мистецтва [4 с.77]. 

У зв’язку з економічної та політичною нестабільністю нашої країни, мало використовуються такі дже-
рела фінансування як  банківські кредити і держпідтримка через ризовість стартапів. 
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На підставі вище викладеного матеріалу було визначено, що інвестиційний клімат в Україні по-
ліпшується з року в рік, а вибір джерела фінансування залежить від можливостей та самого стартапу.  
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ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ  
МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНИХ ЕПІДЕМІЧНИХ РИЗИКІВ 

 
Формування реального сектору малого бізнесу в Україні розпочалося ще у 1991 році, а саме – з 

прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про підприємництво» [1]. Також було створено і 
Державний комітет України із сприяння малим підприємствам і підприємництву. Вже відтоді почався шлях не 
лише становлення, а й подальшого вдосконалення сектору малого бізнесу. 

У сучасних складних епідемічних і соціально-економічних умовах питання збереження та підтримки 
малого підприємництва як найбільш масової, гнучкої і динамічної форми господарювання є вкрай важливим. 
Слід зазначити, що малі підприємства (далі – МП) в Україні за кількістю займають найбільшу питому вагу у 
загальній кількості суб'єктів господарювання і складають у 2018 році 95,4% або 339374 одиниць [2].  

Фінансові результати якнайкраще демонструють наслідки діяльності підприємств і відображають 
ефективність застосування наявних ресурсів. В Україні протягом 2010-2019 рр. частка прибуткових та 
збиткових МП зазнала суттєвих змін: збільшилася і зменшилася на 15,1% відповідно (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка показників діяльності МП протягом 2010-2019 рр. [2] 
 

Аналізуючи дані, наведені на рис. 1, спостерігаємо позитивну динаміку діяльності МП, які відбулися 
завдяки відновленню економіки, яке почалося у 2015 році. Однак цього зростання поки недостатньо, щоб 
компенсувати падіння, яке відбулось у попередні роки. 
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Головною перешкодою для подальшого зростання МП, крім складності законодавства, корупції, 
податкового навантаження, складності процедури державної реєстрації тощо, у 2020 році стала пандемія 
COVID-19. Для запобігання поширенню вірусу в березні 2020 року керівництво України, як і багато інших 
країн, ввело обмеження функціонування підприємств, що значною мірою вплинуло і на діяльність МП.  

Багато підприємств після трьох місяців «локдауну» були змушені закрити свою справу, проте для когось 
карантин відкрив нові можливості. Так різноманітні інноваційні рішення, перекваліфікація, переобладнання і 
перехід бізнесу в режим «онлайн» дозволили продовжувати і розвивати свою діяльність. 

Підтримці і покращенню МП також сприяли наступні заходи реагування уряду: 
− спрощення системи реєстрації за допомогою онлайн-сервісу «Дія». Згідно з даними Міністерства 

цифрової інформації України за березень-травень 2020 р. на порталі відкрито 16 107 ФОП, змінено 
дані щодо 14 073 ФОП, а закрито – 14 682 [3]; 

− внесення змін до програми «Доступні кредити 5-7-9%», яка була розпочата у січні 2020 р., з метою 
допомогти підприємствам рефінансувати існуючі позики, покрити витрати на оплату праці та 
отримати спрощений доступ до фінансування; 

− програма часткової допомоги з безробіття для МП; 
− збільшення лімітів для ФОПів: для 1-ої групи з 0,3 млн до 1 млн грн; для 2-ої групи – з 1,5 млн до 5 

млн грн; для 3-ої групи – з 5 млн до 7 млн грн; 
− заборона кредитним організаціям підвищувати відсоткові ставки за попередньо виданими позиками; 
− звільнення від внесення орендної плати на час ізоляції; 
− низка податкових заходів: тимчасове призупинення нарахування податку на комерційну нерухомість 

та землю, проведення податкових перевірок, сплати відсотків для платників податків та платників 
соціального внеску; тимчасове скасування штрафів за порушення податкового регулювання, а також 
відтермінування термінів подання податкових декларацій про доходи фізичних осіб.  

Таким чином, підтримка МП на законодавчому рівні у кризових умовах є вкрай необхідною, але все ж 
ключовим елементом подальшого нормального функціонування підприємств малого бізнесу і економіки 
України загалом є впровадження інновацій, швидка трансформація і пристосування до критичних ситуацій, 
можливість перекваліфікації. 

 
1. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 № 698-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text. 
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. 3. 

Офіційний сайт Державного порталу Дія. URL: https://diia.gov.ua/. 
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ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ПІДХОДІВ  
ДО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ 

 
На сьогоднішній час розбудова економіки України, розв’язання її складних соціально-економічних 

проблем потребує підвищення якості кадрового забезпечення на усіх рівнях управління: державному, 
корпоративному. Також важливою частиною економічного управління є корпоративні фінанси, які відіграють 
визначальну роль у функціонуванні фінансової системи країни так само як і в ринковій економіці. Очевидно, 
що саме підприємницький сектор формує основні надходження в бюджет і є базою економічного розвитку 
суспільства, забезпечення соціальних стандартів життя населення. 

Останні десятиріччя корпоративні фінанси розвиваються під впливом процесів глобалізації, експансіє 
нової, інформаційно-інноваційної економіки та перманентних фінансових криз. Водночас, вітчизняною 
фінансовою наукою досить часто ігноруються сучасні тенденції розвитку корпоративних фінансів, наукові 
методи вивчення фінансових процесів та новітні напрямки досліджень.[4] 

В сучасних умовах багато вчених переконані в тому, що інтеграція та глобалізація є результатом розгор-
тання інформаційної революції і розвитком інформаційних та комунікаційних технологій в сфері корпо-
ративних відносин [1]. Останнім часом питання корпоративних фінансів досліджено в працях В. Бочарова, Р. 
Брейлі, Є. Брігхема, Дж. М. Кейнса, П. Самуельсона, В. Хорна, А. Шапіро, Й. Шумпетера. На теперішньому 
етапі корпоративні фінанси характеризуються необхідністю пошуком різноманітних можливостей формування 
та використання фінансових ресурсів на основі ефективних підходів до управління ними. 

Базовою категорією корпоративних фінансів та визначальним фактором діяльності підприємств є 
капітал. Однак, важливим є те, що недієздатність окремих сегментів фінансового ринку залишається серйозною 
перешкодою для розвитку корпоративного сектору. Для більшості країн з ринками, що розвиваються, 
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характерним є низький рівень розвитку фондового ринку (ринку корпоративних цінних паперів). Зокрема, для 
України ця проблема є особливо гострою, так як через тотальні маніпуляції та інформаційну неефективність, 
вітчизняний ринок капіталів не виконує жодної із покладених на нього функцій. 

Проблеми управління фінансами корпорацій вирішуються зазвичай комплексно на засадах методології 
фінансового менеджменту та логістики, поєднуючи інтереси різних учасників щодо вирішення суперечностей, що 
можуть мати місце між різними галузями і видами діяльності та, відображаючи широкий спектр залучення 
ресурсного потенціалу у процесі раціональної організації не тільки фінансових, але й інших логістичних потоків. 

Звісно, що нерозвиненість інфраструктури фінансового ринку, значні фінансово-інвестиційні ризики, високий 
рівень корупції, неефективність державного регулювання зумовили системні диспропорції у розвитку вітчизняних 
корпоративних фінансів. До основних напрямів використання фінансових ресурсів корпорації належать [2]: 

1. фінансування поточних потреб виробничо-торгового процесу для забезпечення нормального функ-
ціонування виробництва і торговельної діяльності корпорації;  

2. фінансування адміністративно-організаційних заходів для підтримки високого рівня функціональ-
ності системи управління корпорації;  

3. інвестування коштів у основне виробництво у формі довгострокових і короткострокових вкладень з 
метою його розвитку;  

4.  формування резервів, що здійснюється як самою компанією, так і спеціалізованими страховими ком-
паніями та державними резервними фондами за рахунок нормативних відрахувань. 

Сьогодні розвиток корпоративних фінансів супроводжується трьома напрямами: інформаційно-комуніка-
ційним, організаційно-економічним та технічним [3]. Проте дослідження показують, що наявні проблеми в 
управлінні корпоративними фінансами, вирішення яких вимагає наступного: 

− впровадження методології, орієнтованої на динамічну рівновагу економічних систем; 
− дослідження нових інструментів для оцінки вартості корпорації з точки зору теорій, заснованих на не 
− статичні параметри, але на динамічні; 
− інтеграція нових галузей економіки та теорій у концептуальні підходи фінансів 
− управління; 
− розробка нової цільової моделі управління корпоративними фінансами. 
Отже, управління корпоративними фінансами в умовах інтеграції та глобалізації має відповідати концеп-

ції , що активно застосовується  передовими корпораціями та передбачає узгоджене управління фінансовими, 
інформаційними, матеріальними потоками за логістичними ланцюгами. 

 
1. Поважний О.С., Орлова Н.С. Корпоративні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи 
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РОЛЬ «НЕФОРМАЛЬНИХ ІНВЕСТОРІВ»  
У ФІНАНСУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ  

 
Неформальні інвестори або ж бізнес-ангели – це люди, котрі готові інвестувати та інвестують фінансові 

кошти на початкових етапах розвитку підприємств. 
 

Таблиця 1 
Етапи розвитку компаній на яких можливе отримання ангельських інвестицій 

Назва (англ.) Назва (укр.) Опис 
Seed Початкова Формування компанії, наявність проекту або бізнес ідеї, процес створення 

управлінської команди. 
Start up Старт-ап Компанія має бізнес-план та  відбувається вихід продукції на ринок. 
 

Назва «бізнес-ангели» свідчить про те, що інвестори підтримують молодих підприємців на початкових 
етапах, рятуючи їхні ризиковані проекти вкладанням власних коштів. Неформальні інвестори можуть здатись 
подібними до венчурних компаній, але їх відмінність полягає в тому, що бізнес-ангели інвестують свої власні 
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фінансові ресурси в той час, як інші управляють чужими коштами. Також, окрім фінансової складової, вони 
діляться досвідом у сфері діяльності підприємства та зв’язками. 

European Business Angel Network (EBAN)  – це європейське галузеве об'єднання для бізнес-ангелів та 
інвесторів ранніх стадій. Асоціація приватних інвесторів України (АПІУ) є рівноправним членом EBAN та 
першою некомерційною організацією, яка об'єднує приватних і корпоративних інвесторів у всіх регіонах 
України. Найвідомішими бізнес-ангелами в Україні є: Ярослав Максимович, Дмитро Лисицький, Андрій 
Хорсев та Юрій Чайка. 

Отже, в Україні існує невелика кількість неформальних інвесторів, а якщо і існують, то більшість з них не 
афішує свою діяльність. На наш погляд доцільно створити потужну мережу бізнес-ангелів для залучення інвестицій 
та їх фінансування у молоді та перспективні проекти, які допоможуть відбудувати та зміцнити економіку України. 

 
1.  «Бізнес-ангели. Особливості діяльності бізнес-ангелів. Бізнес-ангели в Україні» [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://www.businesslaw.org.ua/business-angels/ 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Сучасний підприємницький сектор відіграє ключову роль у забезпеченні економічного зростання, 
зайнятості населення, задоволенні ринкового попиту, незалежно від їх форм власності, організаційно-правових 
форм і видів діяльності закінчується певним фінансовим результатом. Останній може представляти прибуток 
або збиток [1]. 

Розглянемо Таблицю 1.1, де наведені дані щодо фінансових результатів усіх видів економічної діяльності 
з 2013-2018 рр. 

Таблиця 1 
 Зведені фінансові результати до оподаткування всіх видів економічної діяльності 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Фінансовий результат (сальдо), млн. грн. 29283,2 –517368,2 –340126,6 –22201,5 274831,6 433177,9 
Прибуток, млн. грн. 234513,7 337153,7 475321,2 523759,4 674386,5 746390,1 
Збиток, млн. грн. 205230,5 854521,9 815447,8 545960,9 399554,9 313212,2 
Частка підприємств, які одержали збиток, % 34,1 33,7 26,3 26,6 27,2 25,7 

*Складено автором, використовуючи [2]. 
 

Зведений фінансовий результат (сальдо) усіх видів економічної діяльності протягом 2013-2018 рр. 
змінювався, у 2013, 2017 та 2018 роках він виступає прибутком, а з 2014-2016 рр. – збитком. Збитки підпри-
ємств у період з 2014-2016 рр. пов’язані з економічною кризою, нестабільною політичною ситуацією в Україні. 
Найбільша величина збитку була у 2014 році, у 2015 році показник зменшився на 34,26%, а у 2016 році ще на 
93,47% і у наступному році зведеним фінансовим результатом усіх видів економічної діяльності був прибуток, 
у розмірі 274831,6 млн. грн., що в 9,4 рази більше, ніж значення у 2013 році. У 2014 році Україна стикнулась із 
великими складнощами, які включають: економічну кризою, військовий конфлікт на Сході, анексію Криму 
Росією. Падіння внутрішнього попиту та слабкий зовнішній попит спричинили падіння реального ВВП на 6,8%, 
внаслідок цього виробники товарів та послуг зазнали значних збитків [3]. Також у 2014 році стрімко зростав 
попит на іноземну валюту, а це разом із падінням експорту, спричинило стрімке знецінення гривні. До 
економічної кризи 2014 року, вартість долара становила 8 грн, на початку 2014 року гривня почала 
знецінюватись і вартість долара становила 10 грн. Впродовж усього 2014 гривня продовжувала втрачати свою 
вартість, а наприкінці того ж року курс обвалився до 15-16 грн. за долар [4]. Тому збитки підприємств пов’язані 
і з знеціненням національної валюти, особливо постраждали ті суб’єкти господарювання, які мали зобов’язання 
в іноземній валюті.  

Розглянемо, які галузі національної економіки були найбільш прибутковими протягом 2013-2018 рр. на 
Рисунку 1. 

Найбільші прибутки були у такої галузі як промисловість, у 2018 році частка її прибутків становила 
37,25% у сукупності всіх прибутків за усіма галузями економіки. У 2015 році лідер – сільське, лісове та рибне 
господарство. У 2014 році перше місце за величиною прибутку посідає фінансова та страхова діяльність, це 
пов’язано зі знеціненням національної валюти, так як вище це вже зазначалось. Тобто, за кредити, які були 
видані у попередніх періодах та в іноземній валюті, під час знецінення гривні і зміцнення долара та євро у 2014 
році, банки отримали значні обсяги прибутків. У 2013 році найбільші прибутки отримувала промисловість. 
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Рис. 1. ТОП-5 найприбутковіших галузей економіки України 

*Складено автором, використовуючи [2]. 
 
За січень–вересень 2019р. фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств 

становив 342,8 млрд. грн прибутку (за січень–вересень 2018р. − 196,5 млрд. грн прибутку). Динаміка позитивна, 
прибуток збільшується і логічним є прогнозувати збільшення показників і на 2020 рік, проте пандемія внесла 
свої корективи. У першому кварталі 2020 року підприємства України отримали збитки на 4,9 млрд грн порів-
няно з прибутком 111,1 млрд грн за аналогічний період минулого року. За звітний період 40,8% підприємств 
спрацювали з від'ємним фінансовим результатом, тоді як у січні-березні 2019 року таких було 27,2% [2]. 

Станом на сьогодні важко прогнозувати розвиток діяльності підприємств та її фінансові результати, адже 
Україна сьогодні живе в умовах карантину, і діяльність підприємств здійснюється враховуючи низку обмежень. 
Якщо карантині обмеження будуть посилюватись, то прибутки підприємств будуть скорочуватись.  

 
Черничко Т.В., Кізман Є.І. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України. – Періодичне 

видання. URL: http://www.economyandsociety.in.ua. 
2. Статистична інформація. – Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 
3. Індекси. – Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua.. 

https://www.bbc.com 
4. Що сталося з гривнею за 20 років – Інформаційний ресурс фінансових новин “ВВС News Україна.” 
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ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Правильне планування надходжень та видатків на підприємстві призводить до оптимізації витрачання 
коштів і збільшення чистого фінансового результату. Для цього на підприємстві використовують процес 
бюджетування, який включає в себе складання оперативного, фінансового та зведеного бюджетів і контроль за 
виконанням бюджетних показників. [1] 

На думку Джай К. Шима і Джойл Г. Сігела, "бюджет – кількісний план діяльності підприємства і 
виконання програм, що представляє собою зв'язаний набір фінансових (активи, власний капітал, доходи і 
витрати тощо) і (або) натуральних (обсяг виробленої продукції і наданих послуг тощо) економічних показників 
діяльності компанії". Для успішного бюджетування необхідна чітка система обліку та звітності, головною 
метою збору інформації є виявлення процесів, які потрібно оптимізувати. [2] 

В останні роки питання бюджетування на підприємстві досліджували такі вітчизняні вчені як Кузьмін О.Є. , 
Білик М.Д., Савчук В.П. та інші. Але наразі немає чітких наукових напрацювань, що відображають можливості 
застосування цього інструменту управління на підприємстві в залежності від виду діяльності. 

Більшість українських підприємств працюють за методикою концентрації на бюджеті продажу та витрат, 
не враховуючи багатьох вагомих бюджетів. Однак, останнім часом все більше підприємств перехоплюють 
практику зарубіжних фірм, які вже давно використовують систему управління на основі складання більш 
детальніших бюджетів різних рівнів. Оскільки саме ця система дозволяє спланувати дохід з урахуванням усіх 
витрат та ринкових умов.  
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Загалом бюджет можна трактувати як засіб узгодження механізму діяльності усіх відділів на підпри-
ємстві, який дозволяє чітко розподілити між ними завдання для досягнення спільної мети в короткостроковому 
періоді. Окрім чіткого планування доходів від продажу на підприємстві та оцінки всіх витрат також потрібно 
врахувати бюджети дебіторської заборгованості, інвестицій, закупівель і використання матеріалів. Важливою 
частиною бюджетування є центр інвестицій, який відповідає за рентабельність всіх активів підприємства, 
вирішує доцільність закупівлі нових ОЗ, інвестицій чи дезінвестицій. Процес планування на таких підпри-
ємствах чітко взаємопов’язаний і структурований, тобто утворюється гнучка система управління витратами 
спрямована на вирішення питань бюджетної, кредитної та інвестиційної політики управління фінансовими 
потоками, а також оцінка результатів своєї діяльності.  [3] 

Для прикладу великий аграрний холдинг «Кернел» за 2019 фінансовий рік збільшив чистий прибуток в 
3,6 разів до 189 млн. доларів за рахунок правильного бюджетування. Ще у попередніх періодах були закладені 
планові цифри продажу, витрат, очікуваного прибутку. Окрім цього дуже важливим аспектом у процесі 
бюджетування було формування бюджету інвестицій для майбутніх періодів. Для прикладу, «Кернел» в 
найближчі декілька років планує інвестувати в Україні понад 600 млн. доларів в декілька різних агро проектів, 
щоб диверсифікувати ризики збитковості певної галузі, а також інвестує кошти в модернізацію транспор-
тування зерна, що дозволить збільшити обсяг експорту до 8 млн. тон зерна в рік. Більш детальна фінансова 
інформація подана у табл. 1 [4] 

 
Таблиця 1  

Основні фінансові показники діяльності холдингу Kernel SA у 2018-2020 роках. [4] 
 

Значення, млн. $ Темп приросту,% 
Показник 

2018 2019 2020 2019 2020 
Виручка 2409 3999 4110 66 3 
EBITDA 223 346 443 55 28 
Чистий прибуток 52,5 189 123 260 -35 

  
Щодо 2020 фінансового року, то пандемія COVID19 не сильно зачепила діяльність холдингу – виручка 

зросла на 3%, а прибуток до вирахування витрат за відсотками, податками та амортизації збільшився на 28%. 
Спад темпу приросту чистого прибутку зумовлений зниженням цін на зерно за контрактами, підвищенням 
курсу гривні до долара, збитком при переоцінці біологічних активів в розмірі $21 млн..  

На рис.1 зображено динаміку чистого прибутку та EBITDA у 2018-2020 звітних роках. 
 

 
 

Рис. 1. Динаміка EBITDA та чистого прибутку холдингу Kernel 

 

Тому, повноцінне використання процесу бюджетування у сучасних кризових умовах дозволяє 
спланувати максимально можливий рівень прибутку за мінімального рівня витрат, розрахувати очікувані 
доходи на середньостроковий період , визначити життєвий цикл продукції, та прорахувати всі додаткові 
витрати в процесі операційної діяльності. Також бюджетування дозволяє прорахувати потребу в коштах, 
спланувати рух коштів, визначити правильне співвідношення між власними та залученими коштами по 
періодах. Важливою умовою вдалого бюджетування є дотримання правил фінансової рівноваги, забезпечення 
стабільної платоспроможності та ліквідності   

 
1. Бюджетування діяльності підприємства/ навч. метод. / Букреєва Д.С.  : Нац.гірн.ун-т – Дніпро:  

2017. – 24 с. 
2. Anthony R. N. Accounting: Text and Cases / R. N. Anthony, J. S. Reece. – 8th ed. – Illinois : Homewood – 898 с. 
3. Бюджетування на сучасному підприємстві/ С. Ковтун – Х.: Фактор 2005. – 340 с. 
4. Звіт про фінансовий результат діяльності Kernel Group у 2019 році: URL: https://www.kernel.ua/ua/about/ 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ 
АКТИВНІСТЮ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Ділова активність підприємства є надзвичайно широким поняттям, яке можна розглядати з різних сторін, 

а саме: як комплекс заходів, спрямованих на просування компанії; як відображення кредитоспроможності та 
інвестиційної привабливості підприємства і як кількісне відображення ефективності використання засобів 
організації тощо. 

Однак, не можна не стверджувати, що ділова активність є одним з найважливіших показників діяльності 
підприємства, оскільки від рівня і характеру ділової активності напряму залежить структура капіталу, плато-
спроможність, його ліквідність, структура і напрям руху грошових потоків тощо. Виходячи з цього, управління 
діловою активністю вагомим чином впливає на зростання ефективності діяльності підприємства. 

При цьому, пріоритетною складовою управління діловою активністю є оптимізація дебіторської 
заборгованості підприємства. 

Величина дебіторської заборгованості, її структура та період погашення впливає на надходження 
грошових коштів на підприємство, на величину чистого доходу від реалізації продукції, період обороту оборот-
них активів, загалом на розрахунки підприємства за своїми зобов’язаннями тощо. Це, в свою чергу, здійснює 
вплив на обсяг кредиторської заборгованості, а також ліквідність і платоспроможність підприємства. 

За даними державної статистики [1], величина дебіторської заборгованості українських підприємств 
щороку збільшується, і за останні п’ять років вона зросла у 2,34 рази. При цьому не всі підприємства 
усвідомлюють важливість оптимізації дебіторської заборгованості.  

Для підвищення ефективності своєї діяльності усім підприємствам необхідно більшою чи меншою мірою 
здійснювати управління дебіторською заборгованістю – прямими або опосередкованими методами. 

До прямих заходів управління дебіторською заборгованістю, спрямованих на зменшення даного 
показника можемо віднести: 

• формування системи оцінювання кредитоспроможності покупців; 
• формування плану розрахунків підприємства з контрагентами на майбутній період; 
• періодичний перегляд граничної суми кредиту на одного покупця; 
• здійснення контролю за погашенням дебіторської заборгованості; 
• диференціювання покупців за рівнем їх кредитоспроможності; 
• застосування можливості сплати дебіторської заборгованості за допомогою векселів, цінних паперів; 
• застосування економічних заходів до дебіторів: знижки за погашення заборгованості до визначеного 

строку та накладання штрафних санкцій за значні прострочення платежів тощо; 
• використання факторингових розрахунків в роботі з заборгованістю, термін оплати якої минув чи є 

поточним; 
• застосування психологічних заходів до дебіторів: нагадування щодо оплати заборгованості та 

розповсюдження інформації серед суміжних постачальників тощо. 
При цьому рівень ефективності кожного заходу залежить від галузі, в якій функціонує підприємство. 
Обсяги реалізації продукції підприємств фармацевтичної галузі залежать у першу чергу від того, 

наскільки часто люди хворіють. Крім того, на реалізацію продукції негативно впливає і низка інших чинників: 
низька купівельна спроможність значної частини населення, перевага самолікування на ранніх стадіях хвороби 
тощо. За таких умов фармацевтичному підприємству важливо використовувати не лише прямі, але і опосеред-
ковані засоби впливу на величину дебіторської заборгованості, які спрямовані не на роботу з дебіторами напря-
му, а на збільшення обсягів продажу, що в свою чергу призведе до зменшення дебіторської заборгованості. Так, 
для фармацевтичних підприємств це може бути зростання маркетингових заходів – при самолікуванні біль-
шість населення обирає ті засоби, з якими стикалися раніше прямо чи опосередковано (рекомендації знайомих, 
дізналися про препарат через рекламні засоби тощо). Відповідно зростання витрат на рекламу фармацевтичної 
продукції призведе до зростання продажів цієї продукції, що у свою чергу принесе позитивний ефект на зміни у 
дебіторській заборгованості. Це покращить ділову активність підприємства. 

Отже, використання заходів з оптимізації дебіторської заборгованості: як прямих, так і опосередкованих, 
здійснює позитивний ефект на ділову активність фармацевтичних підприємств, що відображається на усій 
діяльності суб’єкта господарювання загалом. 

 
1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ  
 

Усе починається з ідеї ! Особливо ці слова є актуальними у нашому 21 столітті. Саме тому такої 
популяризації набув термін “startup”, тобто нові проєкти, які знаходяться на ранньому етапі виходу на ринок і 
пошуках джерел фінансування. 

Наша країна займає 42 місце у світі за кількістю  ідей та прогресивних людей. На сьогоднішній день в 
Україні налічується від 500 до 1000 стартапів, багато з них є досить відомими на внутрішньому ринку, а деякі і 
на зовнішньому. Найбільш поширеними вони є у сфері інновацій. 

На жаль, в нашій державі низький рівень підтримки малого та середнього бізнесу, тому основною 
проблемою для амбітних людей з ідеями для стартапів є пошуки джерел фінансування.  

Основними моделями фінансування стартапів є: франшиза; венчурні інвестиційні фонди; бізнес-
інкубатори, бізнес-ангели; конкурси; бізнес-акселератори; краудфандинг; Smart money (розумні гроші); модель 
«3Д»: домашні, друзі, дурні; стратегічні інвестори; субсидії держави; ІРО [1]. 

Державна підтримка стартапів проводиться через державні гранти, програми пільгового кредитування, 
проте через нестабільну ситуацію в країні банківські установи та влада є пасивними. 

Джерело фінансування стартапу залежить від його специфіки, власних ресурсів та можливостей. 
Головними ж інвесторами сьогодні є венчурні інвестиційні фонди, бізнес-ангели, бізнес-інкубатори та 

краудфандинг. 
Венчурний інвестиційний фонд – це інвестиційний фонд, діяльність якого спрямована на інвестування 

інвестиційних проєктів на ранніх стадіях свого розвитку. Такі організації,як правило, не дають кредит на 
стартап, а воліють брати участь у бізнесі. 

Бізнес-ангел – це приватна особа, що володіє капіталом, який вкладає в невеликі інвестиції на нульовому 
або початковому етапі в обмін на повернення вкладень і долю в капіталі. Український ринок нині 
представлений такими бізнес-ангелами: UAngel; UAban; Investment Mosaiс і Startup.ua. Саме з підтримкою 
бізнес-ангелів стартували такі проекти, як Twitter, Google, PayPal, Facebook, Skype [2]. 

Бізнес-інкубатори є моделлю підтримки бізнесу на ранній стадії, яка передбачає інтенсивний розвиток 
проєкту в найкоротші терміни. Для швидкого виходу на ринок проєкту забезпечуються інвестування, 
інфраструктура, експертна і інформаційна підтримка. 

Прикладами бізнес-інкубаторів в Україні є: EastLabs, iHUB, Happy Farm, GrowthUp, WannaBiz, Voomy 
IT-парк і Polyteco. 

Фінансування за схемою краудфандингу відбувається на основі колективної співпраці людей, які добровільно 
об’єднують свої гроші або інші ресурси разом, як правило через мережу Інтернет, щоб підтримати зусилля інших 
людей або організацій. В Україні функціонують такі платформи: Biggggidea; Kickstart; Ideax Nescafe. 

Отже, в нашій країні  так багато талановитих, амбітних людей, які є генераторами дійсно класних ідей 
для стартапів, які готові працювати, не покладаючи рук, щоб наша держава розквітала, а в нащадків було світле 
майбутнє, проте, на жаль, не знаходячи необхідної фінансової підтримки, вони просто  або забувають про свою 
ідею та мрію, або виїжджають за кордон. 

 
1 Стартап: Інтелектуалізація економічного розвитку в Україні. Формування економічних та правових 

регуляторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.businesslaw.org.ua/startupintelectualizaciyaeco-nomiky. 

2. Startup Ranking. Countries Ranking [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.startupranking.com/countries 
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ВПЛИВ КОРОНАВІРУСУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  
 

Фінансова стійкість – це такий стан підприємства, який характеризується перевищенням доходів над 
видатками, ефективною діяльності на ринку та економічним зростання компанії. 

Для ефективної діяльності та конкурентоспроможності підприємство  повинно бути фінансово стійким. 
Адже фінансово стійкі підприємства мають ряд переваг над конкурентами, наприклад при підборі нових 
кваліфікованих працівників та залученні інвестицій.  
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Основною умовою забезпечення фінансової стійкості підприємства є формування достатніх обсягів 
виторгу, що дає змогу в повному обсязі виконати свої зобов'язання перед бюджетом, розрахуватися з 
працівниками, кредиторами, постачальниками. Іншими словами, підприємство буде фінансово стійким, якщо 
величина його вхідних грошових потоків від операційної діяльності первищуватиме вихідні [1]. 

Проте пандемія коронавірусу внісла нові виклики для підприємств. Через карантинні обмеження їх 
фінансова стійкість знизилась. Розглянемо сфери на які найбільше вплинув карантин. 

Одні з перших ці зміни відчули авіакомпанії, через карантин рейси відмінили, попит знизився, відповід-
но і чистий прибуток зменшився. А потрібно було ще відшкодувати кошти за вже куплені квитки. Це дуже 
похитнуло ринок авіаперевезень. Багато компаній збанкрутували, через те, що попиту не було, а літаки 
потрібно було обслуговувати, а це задоволення не з дешевих. Так що даний сегмент бізнесу не скоро зможе 
оговтатися від коронакризи. 

Збитки туристичної сфери за перший квартал 2020 року сягнули близько 80 % сфери туризму – це 
підприємства малого бізнесу, які не можуть довгий час бути без прибутку, бо не мають достатньої кількості 
резервів. Тому велика кількість з них збанкрутіла. 

Карантин виклікав одну з найбільших криз у сфері ресторанного бізнесу, довгий час ресторани та кафе 
не могли працювати взагалі, перший  час дозволено було тільки робити доставку та з настанням теплої пори 
року став дозволений прийом відвідувачів на терасах. Зараз в Україні можливе обслуговування відвідувачів в 
приміщенні з дотриманням правил гігієни та з обмеженням кількості людей за столом. Але навіть ці умови не 
дають бізнесу вийти на до карантинний рівень, адже попит низький, а витрати високі.  

Кінотеатри в Україні почали закриватися одні з перших. Адже кінотеатр – це закрите приміщення та 
велика кількість людей. З послабленням карантину їм дозволили працювати з наполовину заповненими залами, 
але це не допомогло, попит не збільшився, як це було з ресторанним бізнесом. Деякі кінотеатри почали прода-
вати сертифікати на показ фільм за фіксованою ціною в майбутньому, щоб залучити кошти в компанію, адже 
вони несуть великі збитки через втрату виручки, рентні платежі та тд. Їхня фінансова стійкість в теперішніх 
умовах знаходиться на дуже поганих позиціях. 

Призупинення процесу виробництва товарів та послуг, розрив зв’язків постачання через закриття 
кордонів, втрата доходів, банкрутство малого та середнього бізнесу, втрата роботи працівниками через закриття 
компанії – це все те з чим стикнулися підприємства через карантинні обмеження. 

Вплив цих негативних наслідків можна було б зменшити, якби уряд надав кредити з низькою 
процентною ставкою на фінансування підприємств на період карантину, тим самим підтримуючи і банківську 
сферу, і сферу приватного бізнесу.  

 
1. Особливості впливу основних чинників на фінансову стійкість підприємств в умовах фінансово-

економічної кризи [Електронний ресурс] / Г.О. Партин, О.В. Дідух // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − 
Вип. 20.8 – C. 275-279. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/osoblivosti-vplivu-osnovnih-chinnikiv-na-
finansovu-stiykist-pidpriemstva-v-umovah-finansovo-ekonomichnoyi-krizi/viewer. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ІТ 

 
У сучасному конкурентному ринковому середовищі ІТ-компанії все частіше визнають управління проектами 

як один з видів професійної діяльності, який оптимізовує функціонування організації. Крім того, проектний 
менеджмент набуває все більш суттєвого значення, адже він комплексно фокусується на управлінні командою, 
ресурсах та комунікації, ризиках та бюджетах, а також дозволяє вирішити актуальні, важливі та нагальні питання. 

Загалом, у ІТ-сфері, управління проектами (англ. project management)  – це і динамічний процес, і 
водночас ідентична дисципліна, що об’єднує схожі процедури, принципи та політику, але відрізняється своїми 
цілями, серед яких ключовою є зосередження на концепції успішного ведення проекту. 

Потрібно зауважити, що на початку 2017 року Всесвітній інститут проектного менеджменту (англ. 
Project Management Institute) випустив 6 видання книги по проектному менеджменту, яка називається PMBOK 
(Project Management Body of Knowledge), згідно з якою виділяють 5 ключових груп проектного менеджменту. 
Варто зазначити, що у кожної компанії вони можуть дещо відрізнятись, але в загальному  – мають однаковий посил 
та мету. Відповідно до цього, у кожного проекту має бути керівник, інакше кажучи  – проектний менеджер.  

   Для успішної реалізації будь-якого проекту необхідна присутність проектного менеджера на всіх 5 
етапах проекту, серед яких можна виділити наступні:  

1. Ініціація. На цьому етапі необхідно зібрати якомога більше деталей про проект, порахувати приблизні 
прибутки, витрати, розрахувати можливі ризики тощо, а також необхідно встановити усе необхідне для 
успішного виконання проекту – створити необхідні середовища, папки, робочі місць та отримати згоду від усіх 
сторін. На даному етапи найбільшим викликом є правильна оцінка та розпізнавання можливих ризиків, які 
можуть виникнути, та план, як з ними боротись. 

2. Планування. Коли сформована команда, проект дефрагментовується та оцінюється командою для 
отримання необхідної кількості часу і, відповідно, для вартості проекту, адже в ІТ-індустрії вартість проекту 
напряму залежить від термінів. Повністю дефрагментувавши проект на підзадачі і оцінивши його, команда 
отримує ієрархічну структуру робіт (англ. work breakdown structure – WBS), яку ми можемо пріоритизувати.  

3. Виконання. Більшість ІТ-компаній користуються гнучкими (англ. Agile) методологіями розробки 
програмного забезпечення, a найпопулярнішим фреймворком є Scrum. На початку кожного спринта (1-4 тижні) 
є його планування – подія, де проектна команда домовляється між собою, який обсяг роботи вони беруть на 
наступний спринт. Кожного дня (переважно) зранку команда збирається на 15-хвилинну нараду, де кожен 
учасник команди розказує про свій прогрес. 

4. Контроль. На даному етапі головним завданням на щоденній основі для проектного менеджера 
слідкувати за обсягами роботи щодня і часом, який залишається для виконання завдання до наступного 
спринта. Однак не потрібно забувати і про фінансові показники, адже покладаючись на результати роботи 
команди, можна порахувати, чи вкладається команда в бюджет. 

5. Закриття. Ця процесна група є найлегшою, адже якщо проект дійшов до даного етапу, значить 
певною мірою він є успішним. Тут потрібно закінчити розрахунки з клієнтом, порахувати загальну рента-
бельність проекту, передати клієнту програмний продукт, взяти в нього відгук і попросити його рекомендацію 
друзям і партнерам. 

Можна зробити висновок, що існує безліч можливостей, які надає нам підхід до управління проектами у 
ІТ-сфері, серед них виділяють наступні: економія інформаційних та часових ресурсів; раціональне викорис-
тання досвіду експертів; створення інноваційних умов для налагодження ефективної комунікації з цільовою 
аудиторією, на яку орієнтується компанія, випускаючи продукт чи плануючи надавати певні послуги. Присут-
ність проектного менеджера необхідна для успішної реалізації проекту, адже він/вона несе відповідальність за 
його успішність. 

Крім того, слід додати, що проведений нами аналіз особливостей управління проектами в ІТ-сфері дає 
розуміння сутності проектного менеджменту як такого та створює підґрунтя для подальшого вивчення і 
ґрунтовного дослідження даної теми.  

 
1.  A Guide to the PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE – Newtone Square, Pennsylvania 

USA: Project Management Institute, 2017. – 978 с. – (6). 
2. Матвій І. Є. Управління змінами та проектами: навч. посіб.: навчальний посібник / І. Є. Матвій,  

І. І. Грибик, Н. В. Смолінська, С. І. Матвій. – Львів: Центр Європи, 2017. – 169 c. 
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СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ – ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Комунікація є основним аспектом взаємодії суспільства. Комунікація представляє собою форму організа-

ційної сили підприємства. Сучасні програмні ERP системи дозволяють автоматизувати більшість існуючих 
бізнес-процесів. Основні цілі їх впровадження – отримання якісної аналітики, налагодження комунікаційних 
зв'язків, підвищення якості управлінських рішень, що приймаються, і як наслідок – підвищення ефективності 
діяльності компанії, поліпшення її фінансових результатів, підвищення конкурентоспроможності та ін. За їх 
допомогою цієї форми організація входить у зовнішнє середовище, здійснює обмін інформацією для взаємо-
розуміння у суспільстві. Можна сказати, що комунікація є одним із аспектів інформаційного обміну між двома 
або більше особами.  Соціологи стверджують, що менеджери, які ефективно працюють – це керівники, які 
досягли успіху в налагодженні комунікацій і вони є комунікативними. 

Сьогодні в Україні поширюється використання програмних продуктів SAP, що дає змогу організаціям гнучко 
координувати дії усіх структурних підрозділів і співробітників, в посадові обов'язки яких входять питання взаємодії з 
клієнтами, у тому числі: продажі; маркетинг; сервісне обслуговування; управління каналами продажів; аналітика; 
електронна комерція і ін. У діяльності менеджера найчастіше види комунікацій розмежовують за організаційною 
ознакою. За цією ознакою виділяють такі комунікації: вертикальні, горизонтальні, діагональні.  

В організаціях бувають різні засоби комунікації. До основних засобів комунікації належать: 
− чати у CRM-системі; 
− IP-телефонія (безкоштовні дзвінки в організації); 
− факс;  
− відеоконференції; 
− е-mail. 
Що конкретно потрібно робити менеджеру, який відповідає у своїй компанії за комунікації, список 

завдань виглядає так: 
− вчасно розставляти пріоритети, вчасно визначати найважливішу і найбільш термінову інформацію; 
− чітко прописувати, кому і яку інформацію потрібно передати; 
− подбати про очищення email, періодично видаляти неактуальні пропозиції та спам; 
− ставити терміни відповідно до кожного завдання; 
− активно сприяти для вдосконалення та оновлення системи зв’язку. 
Топ-менеджер великих організацій під час роботи з комунікаціями не повинен забувати про те, що вся 

інформація повинна бути прозорою та лаконічною. Також менеджер повинен пам’ятати, що усі співробітники 
мають дізнаватись про новини в організації та що відбувається у своїй компанії від керівництва, а не від 
зовнішніх джерел. Топ-менеджерам потрібно прислухатися до працівників нижчих та вищих рівнів організації 
та фахівців у відповідній сфері управління тому що, головні особи комунікації – це люди. Відповідно до усього 
перерахованого вище, можна визначити основні поради менеджерам, для управління персоналом:  

− створити систему, де буде сприятливий простір для особистого спілкування та професійного прогре-
су; 

− заохочувати співробітників до зворотного зв’язку; 
− активно проводити соціальну взаємодію  між співробітниками; 
− використовувати в організації сучасні канали комунікацій; 
− активно проводити особисте п’ятихвилинне спілкування з кожним працівником у кінці місяця; 
− найважливіше – це вислуховувати своїх співробітників та враховувати їхні думки та ідеї. [3]. 
Це все можна підсумувати і виділити основне. Для покращення комунікації в організації потрібно 

регулювати потоки інформації, застосовувати відповідні управлінські дії для взаємодії персоналу, активно 
стежити, щоб активно та без обмежень працював зворотній зв’язок між співробітниками та щоб працівники 
могли вільно висловлювати свої пропозиції, ідеї і тому подібне. 

Загалом використання сучасних систем управління взаємовідносинами з клієнтами і партнерами дозволяє: 
− підвищити якість обслуговування клієнтів і як наслідок – їх лояльність компанії; 
− скоротити витрати за рахунок оптимізації бізнес-процесів і підвищення продуктивності праці 

співробітників, зайнятих в підрозділах, що взаємодіють з клієнтами; 
− удосконалити схеми просування і продажу товарів на ринку; 
− підвищити ефективність маркетингових заходів; 
− збільшити прибуток. 
 
1. Комунікація: поняття та види: [Електронний ресурс]. URL:   http://studies.in.ua/ru/sociologiya-

shpargalki/3293-komunkacya-ponyattya-ta-vidi.html 
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2. Комунікації в організаціях: процес, типи, зв'язки, бар'єри: [Електронний ресурс]. URL: 
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/management/15040/ 

3. Комунікації всередині компанії: що це, як працює і як поліпшити комунікації в організації: 
[Електронний ресурс]. URL:  https://blog.agrokebety.com/komunikatsiyi-vseredyni-kompaniyi 

4.  Комунікації: [Електронний ресурс]. URL: https://pidru4niki.com/86542/menedzhment/komunikatsiyi 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ  
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ  НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 
В умовах сьогодення все більше підприємств стикаються із проблемами у своїй діяльності. Дані труднощі 

можуть носити різносторонній характер, проте у випадку, коли проблема загрожує життєдіяльності під-
приємства, її вирішення лежить у площинні   антикризового управління. Згідно із статистичними даними що-
річного рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку «Doing Business-2019» Україна посідає 71 місце, 
в тому числі за процедурою вирішення неплатоспроможності – 145 місце [1].  

Для  сталого розвитку підприємств важливого значення набуває прогнозний аналіз можливих загроз еконо-
мічної безпеки підприємству. Запобігання настання неплатоспроможності зумовлює необхідність визначення 
комплексу заходів проведення аналізу кризової ситуації (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Послідовність проведення аналізу кризової ситуації 
на підприємстві 

 
Першим етапом є аналіз ймовірності вияву кризи на підприємстві. Оцінка здійснюється на основі уза-

гальнюючих критеріїв та факторних моделей прогнозування ймовірності банкрутства (Альтмана, Бівера, Ліса, 
Таффлера тощо), методів імовірних оцінок, коефіцієнтного, рейтингового методів діагностики та мережевих 
моделей. Коректність результатів оцінювання залежить від умов функціонування підприємства, його галузевої 
приналежності, повноти та достовірності необхідної інформації. Через трудомісткість обрахунків не розроблено 
єдиної комплексної методики визначення кризової ситуації. 

Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів впливу – наступний етап прогнозування причин кризової 
ситуації. Після оцінки ступеня впливу кожного чинника визначається їх вагомість і напрямки, які потрібно 
змінювати та вдосконалювати підприємству в першу чергу. 

Результатом визначення рівня очікуваних витрат і втрат підприємства відповідно до його фінансового 
становища буде вибір шляху виходу із кризи, оцінка варіантів подальшого функціонування підприємства згідно 
із песимістичним та оптимістичним сценарієм.  

Процес збору інформації про ресурсні можливості підприємства для діагностики ймовірності настання 
кризового стану являє собою оцінку джерел зовнішнього аналізу, виробничого та управлінського обліку, 
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діагностики фінансового стану, наявності виробничих ресурсів, техніко-економічного, маркетингового, інфор-
маційного забезпечення, визначення сильних та слабких сторін підприємства. 

Процедура аналізу кризової ситуації завершується визначенням антикризової стратегії відносно до 
здатності підприємства нормалізувати його становище та обраних санаційних заходів. 

Своєчасне попередження умов настання кризового стану дозволяє усунути загрози економічній безпеці 
підприємства, його фінансовій рівновазі, втраті платоспроможності, сформувати модель передбачення кризи до 
моменту оголошення банкрутства та ліквідації. Моніторинг кризових явищ формує систему комплексних 
стратегічних рішень задля розроблення інструменту, використання якого дозволить вирішувати завдання 
антикризового управління. 

 
1. Рейтинг Світового банку «Doing Business-2019» [Електронний ресурс]. Офіційний веб-сайт 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Режим доступу: 
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=05376d6c-3772-4027-ac6f 73e33e2905a8&title=Doing 
Business2019 

2. Андрушенко О.Б. Моделювання діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства / О.Б. 
Андрушенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2015. – №2 (552). – С. 146-155. 
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ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ: ТРАКТУВАННЯ,  
ОЦІНЮВАННЯ, УПРАВЛІННЯ 

 
Фінансова стабільність є вагомим показником фінансового стану підприємства. Забезпечення фінансової 

стабільності підприємств завжди є актуальною. Метою даної публікації є дослідження і систематизація тракту-
вань поняття та сучасних методик оцінювання фінансової стабільності, що дозволяє сформувати більш 
адекватний підхід до управління цим аспектом фінансового стану підприємства. 

Поняття «фінансова стабільність» з’явилося у 90-х роках ХХ століття і бере початок від вивчення 
проблем, пов’язаних із фінансовими кризами, з якими в різні історичні епохи мали справу майже всі країни сві-
ту. Дати визначення поняттю намагалась велика кількість вчених-економістів, але загально визнаного значення 
немає досі. Проте, можна відокремити три підходи до трактування: економічний, фінансовий і банківський.  

Економічний підхід доводить, що при умовах прояву дестабілізаційних чинників бізнес-середовища під-
приємства здатне ефективно здійснювати виробничо-господарську діяльність, формувати якісний стратегічний 
потенціал, підтримувати заданий рівень конкурентоспроможності та результативності у довгостроковій 
перспективі з економічною вигодою та фінансовою незалежністю. Автори, що дотримуються даного підходу: 
О. Зеткіна, Н. Кульбака, А. Бахолдін, Н. Шпак, М. Романишин, О. Сологуб [1].  

Фінансовий підхід вказує на можливість підприємства щодо збереження нормальної фінансової стійкості 
при контрольованій фінансовій рівновазі та одночасно – здатність до стійкого економічного росту при 
врахуванні найбільш вагомих зовнішніх факторів. Автори, що дотримуються даного підходу: А. Поддєрьогін, 
Е. Крокет, М. Фут, Г. Шиназі, П. Каллаур, Т. Керанчук, В. Павловська, Т. Кулініч [2]. 

Банківський підхід окреслює ситуацію, коли фінансова система діє без суттєвих вад або небажаних 
впливів на поточний і майбутній розвиток економіки в цілому, що засвідчує високий ступінь стійкості цієї 
системи до потрясінь. Автори, що дотримуються даного підходу: В. Коваленко, Я. Міркіна, а також фахівці 
банків Європи [2].   

Чинники фінансової стабільності підприємства можна розподілити на три рівні: макро-, мезо-, мікро-. До 
макрорівня належать фінансово-економічні, законодавчо-правові, соціальні та науково-технічні чинники. 
Ринкові, галузеві і регіональні слід віднести до мезорівня, а на мікрорівні – виділити виробничо-технологічні, 
організаційно-управлінські, майнові та фінансово-економічні чинники. 

Серед усіх критеріїв оцінювання фінансової стабільності найбільшу увагу було приділено платоспро-
можності (оцінені коефіцієнти автономії, покриття та фінансової стабільності), фінансовій стійкості (коефіцієн-
ти забезпечення власними коштами, маневреності робочого капіталу і плече фінансового важеля), рівню ділової 
активності (коефіцієнти оборотності активів, запасів і дебіторської заборгованості) і ймовірності загрози 
банкрутства (коефіцієнт Бівера). Саме за цими критеріями я оцінила фінансову стабільність Nestle Ukraine LLC 
в порівнянні з середньогалузевими даними. 

Ознайомившись з різними трактуванням поняття «фінансова стабільності», я пропоную зупинитись на 
такому визначенні, як здатність підприємства функціонувати при незмінних показниках фінансового стану, що 
знаходяться в межах норми на протязі певного періоду часу. Останній буде залежати від виду та особливостей 
діяльності підприємства. 

Отже, на теперішній час фінансова стабільність є однією з головних характеристик фінансового стану 
підприємства, гарантією його існування і основою стабільного стану. Важливим є оцінити можливість керування 
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фінансовим станом підприємства в динаміці з врахуванням довгострокових змін і у порівнянні з галузевими 
підприємствами. Потрібно вдосконалити концепцію фінансової стабільності і розробити методику для ефективного 
управління чинниками, які можуть мати вплив на неї, оскільки це знизить ймовірність банкрутства та мінімізує 
ризик неплатоспроможності. Неодмінно потрібно обрати вірну методику оцінювання фінансової стабільності, 
основою якої є оцінка тих показників, які значно впливають на фінансову стійкість підприємства і плато-
спроможність, не виключаючи можливості впливу на фінансову стабільність інших показників. 

 
1. Чаленко Н.В., Сенченко О.С. Шляхи забезпечення фінансової стабільності підприємства. Формування 
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ВИКОРИСТАННЯ HR-МЕТРИК  

ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Сучасні виклики в управлінні персоналом потребують від підприємств інноваційних та унікальних рі-
шень. Підприємствам необхідно застосовувати та впроваджувати адекватні аналітичні інструменти для управ-
ління персоналом, оскільки саме завдяки їм можна не тільки зібрати, систематизувати, та структурувати дані 
щодо управління персоналом, а й отримати чіткі дані щодо кількісних та якісних показників персоналу. У цій 
статі пропонується огляд базового інструментарію менеджерів з управління персоналом, а саме використання 
аналітичних засобів як HR-метрики. 

HR-метрики слід розуміти як показники, що вимірюють процеси, явища та фактори всіх HR-процесів на 
підприємстві, на ґрунті яких затверджуються рішення щодо змісту та особливостей кадрової політики.  

HR-аналітика як процес обробки даних та інструмент для прийняття рішень дає змогу раціонально 
прогнозувати рішення там, де мислення людини суб’єктивне [1,ст.13]. 

Переваги використання HR-метрик у роботі кадрової служби та у розробці та реалізації стратегії 
підприємства полягають в оцінці ефективності кадрової служби з виявленням недоліків її роботи, пріоритетів 
розвитку, необхідних ресурсів; своєчасному отриманні оперативної інформації про стан системи управління на 
підприємстві; використанні цифрових даних у галузі ефективності управління персоналом; об'єктивності 
отриманих даних.  

HR-аналітика – це шлях розвитку, і вона зростає із розширенням таких областей, як аналіз організаційних мереж, 
аналіз корпоративної культури, аналіз робочих місць [3]. Завдяки вивченню HR-метрик, організації можуть дізнатися 
про HR-показники інших компаній, беручи до уваги конфіденційність даних кожного учасника. 

Розробка та впровадження ефективної системи HR-метрик вимагає від HR-менеджерів розуміння 
особливостей підприємства, його стратегії та основних цілей.  

При впровадженні HR-метричної системи менеджери з персоналу повинні враховувати умови роботи 
підприємства, такі як пріоритети розвитку підприємства на найближчі 3-5 років, роль HR-служби у досягненні 
стратегічних цілей підприємства, складність вимірювання вибраних показників та необхідність їх оцінки. 

Успіх застосування HR-метрик залежить від послідовності їх вимірювання та правильності обраного 
підходу до оцінки та порівняння метрик із подібними (еталонними) показниками. Як правило, показники 
порівнюються з такими показниками, як галузеві показники, основні конкуренти (за різними критеріями), інші 
підрозділи та департаменти, кращі компанії регіону, країни, світу, попередні роки. Для організаційних змін 
важливо визначити зміну поведінки, роботи та постійної співпраці між працівниками [3].  

Показники HR також можуть призвести до кращого сприйняття показників ефективності прийняття 
рішень, існуючих вузьких місць та діапазону корпоративного розвитку, що може суттєво допомогти переробити 
цільову організацію та зберегти її чіткий формат. На додаток до цього можуть з’явитися цінні уявлення про 
культурне різноманіття [3]. Однак найефективніший аналіз можна отримати, якщо інформація, отримана з цих 
даних, може також дати чітке розуміння показників продуктивності, ефективності, продуктивності та метрик 
ризику, які можуть допомогти менеджерам приймати більш обґрунтовані рішення щодо результатів бізнесу під 
час управління змінами [2].  

Ефективність HR-метрик виникає тоді, коли існує конструктивний та відкритий діалог між HR-відділом 
та керівництвом підприємства, що дозволяє компаніям зрозуміти пріоритети та цілі суб'єкта господарювання 
для виявлення критичних сфер його розвитку. HR-аналітика більше не є додатковим набором інструментів з 
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управління персоналом [2]. А отже це практика, яку організації повинні створювати, щоб скористатися 
інформацією, яку вони отримують, для створення своїх конкурентних переваг.  
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ІНТЕРНЕТ – НОВІ БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ В РОЗВИТКУ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ 

 
Бізнес в інтернет-просторі заснований на розумінні того, що сучасний Інтернет є сформованим віртуаль-

ним інформаційним простором, який доступний будь-якому користувачеві мережі в будь-який час, в будь-якій 
точці Землі. Для компаній , що використовують інтернет-технології, незалежно від розміру це реальна можли-
вість просувати бізнес через Інтернет – маркетинг, продаж, надання послуг та рекламу. У зв'язку з цим сформу-
валося поняття «електронний бізнес», що означає здійснення та автоматизацію бізнес-процесів, а також підви-
щення ефективності діяльності підприємства за рахунок повсюдного застосування досягнень в області web-
технологій. При цьому фокус ділової активності переміщається на максимальне використання переваг внутріш-
ніх і зовнішніх зв'язків компанії в глобальних ІС. 

Через появу електронного бізнесу такий термін як «фріланс», що означає вільну віддалену роботу без 
юридичного оформлення зобов'язань сторін, набув нових значень. Фріланс, якщо говорити про інтернет, у наш час 
являє ринок, центрами якого є інтернет-біржі, на яких роботодавці пропонують роботу, а фрілансери оцінюють 
пропозиції, зіставляючи їх бюджет з передбачуваним часом виконання роботи і своїми можливостями. У разі 
досягнення домовленості з роботодавцем про терміни і форму оплати завдання, фрілансер береться за роботу або 
відхиляє, якщо йому не подобається величина оплати, немає часу або просто не сподобався замовник. 

Якщо говорити про сфери фрілансу, то сучасні фрілансери працюють у більшості випадків через 
інтернет у таких видах діяльності, як журналістика, програмування, web- та графічний дизайн, переклад, 
консультування. Та на сьогоднішній час став дуже популярний напрям «творчий фріланс». Працюючи у цьому 
напрямі фрілансери створюють ексклюзивні товари в різних стилях мистецтва на будь-який смак та гаманець. 
Такими товарами і послугами являються: виготовлення портретів, оформлення їстівних букетів, манікюр, 
в’язані та гачковані вироби, бісероплетіння, а також декорування приміщень, меблевого гарнітуру, предметів 
побуту тощо. Колискою творчого фрілансу в Україні являється Львів, де сконцентрована велика кількість 
творчих людей, які перетворюють своє хобі у стиль життя і несуть свої ідеї у світ. 

Можна констатувати, що інтернет дав поштовх для розвитку фрілансу, а саме в творчому напрямку та 
для появи нових інноваційних сфер бізнесу і став платформою для їх персоналізованої реалізації. 

 
1. Що таке фріланс? і хто такі фрілансери?  http://cashgo.pp.ua/publ/19-1-0-62 
2. Бізнес в інтернет-просторі https://studme.com.ua/118009128832/informatika/biznes_internet-prostranstve.htm 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  

В БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 
 

Популяризація активної громадської та волонтерської діяльності створила важкі конкурентні умови на 
ринку некомерційних організацій, що, у свою чергу, зумовило необхідність розв'язання питання управління 
маркетинговою діяльністю в благодійних організаціях з урахуванням інноваційних технологій. 

Враховуючи те, що діяльність благодійної організації є некомерційною, тобто полягає у відсутності 
покупця або класичного товару, довгий час велися дебати щодо маркетингової діяльності в НКО. Але зараз, 
зважаючи на постійний розвиток та створення з кожним роком нових організацій, можна зробити висновок, що 
без маркетингу неможливо конкурувати з колегами. 

Якщо розглянути маркетинг як вчення про визначення та задоволення людських потреб і суспільства, а 
не тільки збут та продаж товару покупцеві, можна зробити висновок, що діяльність громадських організацій, 
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благодійних фондів, церков тощо повинна впроваджувати інноваційні маркетингові інструменти задля залу-
чення нових меценатів, нужденних, волонтерів. 

Слід зазначити, що волонтери або меценати при свої діяльності отримують матеріальні або нематеріальні 
вигоди. До матеріальних можуть відноситися: квитки; наклейки; іграшки тощо, а до нематеріальних: репутація; 
соціальна значущість; духовне підвищення  – "Піклування про добробут іншої особи є в інтересах самого 
благодійника". 

Некомерційні організації зазвичай виступають посередниками між волонтерами та потребуючими, 
створюючи сприятливі умови як для одних, так і для других. 

Задля правильної маркетингової діяльності НКО слід провести сегментацію на три цільові групи: 
1. Потребуючі, нужденні 
2. Волонтери, меценати 
3. ЗМІ, суспільство, громадськість, колеги 
Першочергова ціль благодійної організації – це задоволення вимог потребуючих та нужденних (люди 

літнього віку, наркозалежні, бездомні та інші). 
Волонтерів або меценатів слід розділити, оскільки одні допомагають нужденним фізично (проведення 

заходів, інформування тощо), а інші матеріально або фінансово, оскільки не мають достатньо вільного часу. 
ЗМІ, суспільство повинно інформувати громадськість про діяльність організації, тому для цього потрібна 

постійна взаємодія та співпраця. 
Для кожної групи та підгрупи потрібно розробляти індивідуальний підхід залучення та утримання 

аудиторії, дотримуючись певних правил та шаблонів.  
Варто пам'ятати про постійне ведення бази з контактами, датою народження (щорічне привітання зі 

святом),  короткою інформацією (дотримуючись законодавства) задля швидкого інформування аудиторії. 
Для підвищення соціального статусу, пошуку спонсорів, волонтерів та потребуючих, варто здійснювати 

постійну маркетингову діяльність онлайн та офлайн , а саме такі заходи:  
• постійний контакт з аудиторією через соціальні мережі, розміщення інформації в соціальних мере-

жах, SMM, ведення Youtube каналу; 
• ігровий та івент маркетинг: проведення акцій, заходів, тренінгів, семінарів тощо; 
• інформування у навчальних закладах, державних установах, організаціях; 
• розробка та постійне ведення веб-сторінки із актуальною інформацією; 
• створення та розробка продукції з логотипом компанії; 
• візуальна комунікація: розміщення оголошень, буклети, вивіски, біл-борди тощо; 
• діловий маркетинг: участь в конференціях, форумах, семінарах, виставках тощо. 
Основним завданням НКО є залучення фінансової, матеріальної та фізичної підтримки, тому важливим 

елементом є утримання вже існуючої аудиторії та перетворення тимчасових волонтерів у лояльних діячів. Для 
цього потрібно заохочувати та збільшувати отримання благ, що в свою чергу сприятиме створенню 
прихильності. Волонтер може отримувати наступні вигоди від організації: участь у заходах або акціях, знання, 
підтримка, подарунки, сертифікати та нагороди, квитки в театри або концерти, прощі тощо. 

Традиційна реклама для некомерційних організацій приносить значно меншу користь, чим в комерцій-
ному секторі. Також це економічно невигідно, враховуючи недопустимо великі витрати на рекламу із бюджету 
НКО, тому даний інструмент просування не використовується. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ МАНІПУЛЮВАННЯ У СЕРЕДОВИЩІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

 
Маніпуляції досліджуються у різних науках, упродовж багатьох років, але досі не мають конкретного 

однозначного визначення. Проаналізувавши деякі з них можна сказати, що маніпуляція – це вплив на свідо-
мість особистості, з метою її зміни та управління нею для формування штучних потреб і мотивів. У сучасній 
літературі наведені такі види маніпуляцій: економічні, інформаційні, рекламні, міжособистісні [1] . Однак саме 
інформаційні маніпуляції максимально впливають на свідомість людини.  

Оскільки  сьогодні кількість користувачів соціальних мереж сягає понад 3,8 мільярда людей[2], що на  
9 % більше, у порівнянні з минулим роком, то найбільш ефективним є маніпулювання за допомогою таких 
інтернет платформ, оскільки вони є найпопулярнішою складовою сучасного Інтернету.   

Наймасовішою мережею є Facebook, на другому місці YouTube, на третьому WhatsApp. До того ж 
швидко набуває популярності TikTok, однак більшість його користувачів проживають у Китаї, також високі 
темпи зростання платформ Reddit та Pinterest. [2] 
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Соціальні мережі викликають відчуття причетності до соціально-політичних процесів. Саме зростання 
суспільної важливості спричиняє уразливість користувачів соціальних мереж до негативних інформаційних 
впливів.  Небезпека збільшення маніпуляцій пов’язана з: відсутність навиків пошуку якісної інформації; неста-
чею знань про загрози, які несе фейкова інформація; занадто висока довіра іншим учасникам інтернет-плат-
форм. Враховуючи ці фактори користувачі можуть легко потрапляти під дію маніпулятивних технологій.  

Сьогодні соціальні мережі переповнені професійними психологами та маніпуляторами, цілі об’єднання 
фахівців, озброєних інструкціями спостерігають та впливають на інших користувачів. Найчастіше викорис-
товується прийом багаторазового повторення. Він базується на тому, що дублювання будь-якої інформації з 
часом спричинить її прийняття, як істини.   

Також застосовується прийом соціального доказу, який полягає в наслідуванні поведінки більшості 
користувачів. За допомогою «ботоферм»- об’єднання реальних та фейкових профілів , які здійснюють розсилки 
та постійне коментування публікацій, легко створити ілюзію масової підтримки необхідної ідеї.  

Популярним під час дискусій є прийом дзеркального повернення. Поведінка маніпулятора полягає у 
погодженні з думкою опонента, при чому використовуючи його манеру спілкування, а потім у пропозиції 
власного бачення і як наслідок опонент сприймає цей варіант, як правильний.  

Також використовується застосування напівправди. У цьому випадку правду комбінують з брехнею, 
додають багато деталей, як результат користувач соціальних мереж сприймає всю інформацію, як істину. [3] 

Як висновок хотілося б сказати, що будь-які дані можуть бути зброєю у руках маніпулятора. Саме тому, 
щоб уникнути впливу на вашу свідомість необхідно відповідально ставитись до користування соціальними 
мережами. Наприклад, вподобання користувачів дають найкориснішу інформацію, оскільки ви будете бачити 
потрібні маніпуляторам публікації у групах та акаунтах, які ви найчастіше відвідуєте та яким довіряєте. Також 
приватні дані не повинні розміщуватися на сторінках у соціальних мережах. До того ж, геолокації залишені на 
фото допоможуть виявити слабкі місця та посилити інформаційний штурм.  

 
1. Магдиш І. Маніпульована демократія[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media# 
3. Чому нами легко маніпулювати? [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://artefact.live/?p=498  
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АКТИВНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

 
В сучасному динамічному світі людина має розвивати унікальні навички і вміння, щоб не лише встигати 

за всім навколо, а й для того щоб себе зарекомендувати, певним чином прокладаючи собі дорогу у майбутнє. 
Сучасна людина повинна бути Інтернет-активною, гнучко адаптуватися до вимог сьогодення. Електронна 
комерція, що діє через соціальні мережі має назву типу C2C, іншими словами «споживач-до-споживача». 
Тобто, користувачі всесвітньої «павутини» мають можливість за допомогою власних електронних сторінок 
пропонувати свої послуги, товари певним чином отримуючи за це прибуток.  

Сьогодні, значна частка економічно активного населення знаходиться в постійному пошуку роботи. 
Особливо це актуально для молодшого покоління. В даному випадку діють такі чинники як відсутність досвіду, 
«невідповідний» вік та інколи навіть статева дискримінація. Проблема працевлаштування зачіпає найбільше 
молодь, чи з третього курсу інтенсивно шукають роботу. Їх переваги полягають у заанжованому погляді на 
роботу, високий рівень адаптивності, висока мобільність. На щастя, сьогодні на ринку представлено широкий 
спектр рішень даних питань: починаючи від сезонних підробіток, до фрілансу. 

Сучасні можливості соціальних мереж розкривають перед молодими людьми широкі перспективи як на 
локальному, так і глобальному рівні. Вони використовують соціальні мережі для додаткового заробітку та 
просування формування нових спільнот з новими інтересами і потребами. Тобто вони часто є ініціаторами 
нових інноваційних бізнес-напрямів, і не лише в сфері ІТ. До найпопулярніших  соціальних мереж слід віднести 
такі як Facebook, Instagram тощо. На даний момент серед основних переваг даного роду діяльності: можливість 
можна віднести такі вільний графік роботи, робота з дому  та інше.  

За допомогою соціальних мереж можна не лише займатися комерційною діяльністю, а й реалізовувати 
себе як особистість, демонструючи в особистому профілі власні думки, погляди, роботи (фотографії, рисунки та 
інші хобі). Окрім того, згодом, це може перерости у власну справу (завдяки активності підписників та 
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стрімкому розвитку сторінки, можна перевести профіль із особистого в професійний) таким чином захоплення 
може стати роботою в просторі соціальних мереж. 

 
1. Основні показники ринку праці (річні дані) Державного комітету статистики України 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/arh_osp_rik_u.htm . (дата звернення: 15.10.2020).  
2. Споживач-до-споживача (C2C) URL : https://sites.google.com/site/elektronnakomercia05/vidi-

elektronnoie-komerciie/spozivac-do-spozivaca-c2c. (дата звернення: 15.10.2020). 
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РОЛЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ  

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІДЕЇ 
 

Планування бізнесу – це життєва потреба.  
Підприємство, яке невдало планує, планує невдачу! 

 
Сучасний стан ринкової економіки характеризується жорсткою конкуренцією, зміною потреб спожива-

чів, мінливим зовнішнім середовищем та швидкими темпами розвитку інформаційних технологій.  Такі переду-
мови створюють необхідність керівників у пошуку дієвих методів, способів, інструментів, технологій  для 
ефективного функціонування. На сьогодні все більшої теоретичної та практичної актуальності набуває пробле-
матика бізнес-планування. Зростаюча увага науковців та практиків до цього інструментарію  пояснюється тим, 
що ефективне бізнес-планування комплексно дає відповіді на питання, чи економічно доцільно та ефективно 
реалізовувати нову бізнес-ідею.  

Продуктом бізнес-планування є бізнес-план. Бізнес-план – це документ, який охоплює практично всі 
функціональні напрями підприємства, починаючи від детального опису бізнес-ідеї, галузевих особливостей, 
дослідження ринку та ефективних маркетингових інструментів, технології ведення бізнесу і закінчуючи ґрун-
товними фінансовими розрахунками ефективності господарювання, враховуючи ймовірність настання ризиків 
(фінансових, виробничих, технологічних, інвестиційних, форс-мажорних, організаційних і т.п.). Практична 
значущість бізнес-плану обумовлюється тим, що він дає змогу розв’язати цілий ряд завдань, основними серед 
яких є: обґрунтування актуальності бізнес-ідеї; розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності 
підприємства, насамперед обсягів реалізації продукції (послуг) та рентабельності діяльності; визначення 
джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів концентрації фінансових ресурсів; підбір кваліфікованих 
працівників, спроможних реалізувати даний план. 

Статистика свідчить, що 75% усіх нових починань у бізнесі є невдалими в перші роки. Серед основних 
причин неефективності реалізації бізнес-ідеї  левову частку займає невдале бізнес-планування. 

Досліджуючи фахову економічну літературу та практичні аспекти даної проблематики, у роботі 
виокремлено типові недоліки та помилки, які найчастіше допускаються у бізнес-плануванні. Зокрема, сюди 
відносять: недостовірність поданої інформації, неврахування галузевих особливостей, нівелювання ризиків, 
розбалансовання системи менеджменту бізнес-проекту – нераціональне розподілення функцій між різними 
рівнями управління. 

Отож, доцільно зазначити, що ефективність реалізації бізнес-ідеї залежить  у великій мірі від якості бізнес-
плануванню, зокрема від того, наскільки об’єктивно та кваліфіковано  виконаний бізнес-план. Адже, бізнес-
плану дозволяє узгодити інноваційні можливості з потребами ринку на визначений період часу, тому значно 
сприяє як підвищенню ефективності, так і зниженню ризиків у реалізації підприємницької ідеї. 

 
 

К. Ярмола 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Процак К.В. 

 
УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПОРТНИЙ РИНОК В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 
Міжнародна торгівля товарами і послугами відіграє значну роль для економіки країни. Експортно-імпортні 

операції у значній мірі впливають на розмір ВВП країни та є одними з ключових джерел формування доходів 
держави. 

Початок нового десятиліття відзначився великими змінами на ринку зовнішньоекономічних операцій. В 
першу чергу були введені нові правила поставок Інкотермс 2020 (на заміну редакції 2010 року), які мали на меті 
полегшити процес торгових операцій між країнами [1]. Проте, на початку року світ сколихнула пандемія 
коронавірусу, яка внесла зміни у роботу міжнародних ринків.   
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Вплив пандемії на ринок міжнародної торгівлі характеризується: 
• падінням загальної економічної активності, результатом якої є зменшення попиту на товари в цілому; 
• зміни у ланцюгах поставок; 
• скорочення торгівлі сировиною, яка негативно впливає на експортерів та товаровиробників [2]. 
Відповідно до даних [3] експорт товарів у І півріччі 2020 року скоротився на 1758,2 млрд. дол. у 

порівнянні з першим півріччям минулого року. Загалом спостерігається скорочення експорту на 6,3%, 
внаслідок скорочення експорту товарів у травні (товарооборот скоротився на 27,3%, проте у червні він 
скоротився на 7%). Загальне скорочення обсягів торгівлі України супроводжується зростанням частки експорту 
та імпорту продовольчими товарами та сільськогосподарською продукцією в товарній структурі зовнішньої 
торгівлі [4]. 

За результатами досліджень [5] визначено, що зниження експорту залежить від жорсткості карантинних 
обмежень країн. Тому для забезпечення безперебійності та стабільності експортних операцій потрібно постійно 
оцінювати ризики закриття країн, де український експорт може знизитись; оцінювати умови доступу українських 
товаровиробників на міжнародний  ринок; проводити переговори з торговельними представниками у разі виник-
нення високого рівня ризику. Нові виклики вносять свої корективи у зовнішньоекономічну діяльність, тому потрібно 
розглядати різні варіанти розвитку подій і вчитись працювати в режимі постійних змін. 

 
1. Що нового у 2020 для українських контрагентів, що працюють на експорт та імпорт? URL: 

https://biz.ligazakon.net/ua/analitycs/197633_shcho-novogo-u-2020-dlya-ukranskikh-kontragentv-shcho-pratsyuyut-na-
eksport-ta-mport  

2. У 2020 році український експорт може впасти на 8,1%. URL: https://railinsider.com.ua/u-2020-roczi-
ukrayinskyj-eksport-mozhe-vpasty-na-81/ 

3. Інфографіка щодо загальних підсумків експорту товарів і послуг України у І півріччі 2020 року. URL: 
https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=a4519e1d-d49f-4167-876b-1b544fae85de 

4. Підсумки зовнішньої торгівлі України за перше півріччя 2020 р.URL: 
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-07/zovnishnya-torgivlya-ukrainy-1.pdf 

5. Український експорт буде падати: хто програє найбільше. URL: 
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/05/15/660524/ 
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ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ТА КРИЗИ:  
БАР’ЄРИ ІННОВАЦІЙГОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ СПІЛЬНОЇ УЧАСТІ 

 
Економіка спільної участі (sharing economy) – це економічна модель, заснована на колективному використанні 

товарів і послуг, обміні і оренді, замість володіння.  На даний момент більше ніж 86 мільйонів людей є користу-
вачами послуг компаній, таких як «Uber», «Airbnb», «BlaBlaCar» та ін., які позиціонують себе у контексті економіки 
спільної участі. Найбільшого розвитку ця модель досягла в Америці, Південній Кореї та Ізраїлі.  

Початок економіки спільної участі поклала компанія «eBay» у 1995 р., знайомлячи суспільство з таким 
поняттям як колаборативна взаємовигода. Спираючись на досліди Рейчел Ботсман у книзі “What’s mine is yours: 
the rise of collaborative consumption” [1], можна виокремити такі чинники впливу на формування sharing-
економіки:  

1. Розвиток інформаційних технологій, дешевизна Інтернету. 
2. Затребуваність кастомізованих сервісів. 
3. Вибір споживачів локальних компаній з «людським обличчям». 
4. Відкритість користувачів до нових комунікаційних можливостей. 
Якщо перших три чинника безперешкодно розвивалися, то відкритість користувачів до нових комуніка-

ційних можливостей довгий час залишалася неможливою через величезну кількість злочинців та правопору-
шень у період з 1970 по 1990 рр. у всьому світі: тільки в США у той час діяло більше 200 маніяків, що 
гальмували людство від нового економічного ривка. Причинами зростання масових вбивств 1970-1995 рр. були 
такі ключові процеси:  

– важка економічна ситуація за часів Великої Депресії (1929-1933 рр.); 
– соціальна, економічна і політична криза у період Другої Світової Війни (1939-1945 рр.). 
Через 30-40 років після початку даних кризових ситуацій вже дорослі чоловіки і жінки, дитинство яких 

пройшло в неповних зубожілих сім'ях, зганяли накопичений гнів та відчай за побачені жахи на невинних 
людях, залякуючи суспільство і зупиняючи його розвиток не тільки в соціально-побутовому плані, але і в 
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економічному. Таким чином, можна бачити, що девіантна поведінка була обумовлена кризовою ситуацією, яка 
вела до економічного занепаду з відкладеним ефектом дії (приблизно 30-40 років). 

Передбачаючи зниження правопорушень та наслідків криз в кінці ХХ ст., підприємці почали інвестувати 
свої капітали в напрямі розвитку sharing-економіки з впровадження незначних методів безпеки, спираючись на 
теорію розбитих вікон: зменшивши зростання таких непримітних на перший погляд порушень, як обман 
покупців і дрібні крадіжки, можна було уникнути зростання більш серйозних злочинів. Це дало свої плоди: у 
2017 р. опитування жителів Європи з причин невикористання «Airbnb» показало результат тільки в 13% 
респондентів, що сумніваються саме у безпеці даного сервісу. 

Порівнюючи статистику безробіття в Україні перед кризою 2008 р. (6,9 %) та після неї (9,6 %), можна 
побачити, що показник зріс на 2,7 %. Також перед кризою 2008 р. зафіксовано 6651 осіб, які вчинили злочини, а 
у 2009 р. – 7268 осіб [2]. Після 2008 р. Україна зазнала криз 2014 р. та 2020 р. Тобто ці післякризові періоди 
можуть мати не тільки економічні наслідки в Україні через 15-20 років, але й погіршити соціальні показники, і, 
як наслідок, – зростання психічно-нестабільних індивідуумів у суспільстві, зупинивши розвиток економіки 
спільної участі. 

Отже, розвиток економіки спільної участі безпосередньо залежить від тенденції зростання кількості 
індивідуумів із психологічними захворюваннями, що провокують агресивну девіантну поведінку, яка гальмує 
суспільство на шляху до розвитку колаборативних капіталістичних відносин. 

 
1. Botsman Rachel, Rogers Roo (2015). What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. 

HarperCollins Publishers. 
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ 
 

Секція 1  

МАРКЕТИНГ В СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
 

А.В. Андон 
студ. групи МК-41 

Науковий керівник – д.е.н., проф. каф. МЛ О.Ю. Бочко 
 

МАРКЕТИНГ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ 
 

У сучасному світі з посиленням digital-маркетингу, маркетологи почали концентрувати свої зусилля на 
онлайн стратегії. Відтак SMM та SEO набули ще більшого значення ніж раніше. Бренди змагаються за увагу 
споживачів на різних платформах соціальних мереж, а розробники все частіше використовують цю потребу для 
створення нових можливих ресурсів поширення інформації. Загалом медіа платформи залучають цільову аудиторію 
та спрямовують інформацію на потенційного споживача, таким чином забезпечуючи зростання обсяги продажу. 

На середину 2020 р.більше 4,5 мільярдів людей користуються інтернетом, тоді як користувачі соціальних 
мереж подолали позначку в 3,8 млрд. [1]. Тобто якщо уявити  масштаби  реклами у соціальних медіа, то можна 
стверджувати, що охопити половину населення планети є цілком реальною ідеєю, натомість зовнішня реклама 
не може дозволити таких перспектив. Загалом соціальні медіа перейшли на новий етап існування, їх почали 
сприймати як  прямий та економічно ефективний спосіб для малого бізнесу охоплення широкої аудиторії. 
Третина малого бізнесу (34%) вимірює такі показники залучення, як лайки, коментарі та поширення постів, 
щоб визначити успіх своїх стратегій у соціальних мережах[2].В сучасних умовах майже всі малі підприємства 
(91%) використовують Facebook, а 49% – Instagram. Ці платформи впровадили такі функції, як наклейки, щоб 
допомогти малому бізнесу збільшити видимість в Інтернеті під час пандемії COVID-19 [2]. 

Якщо зважити все перелічене, то сучасний бізнес має чудову можливість заявити про себе споживачам та 
закласти основу для майбутнього маркетингового успіху завдяки соціальним платформам. Крім тогопідприє-
мцям доцільно звернути увагу на аналіз сегменту ринку,смаки споживачів і розвиток комунікації, зокрема, 
розробку нових підходів до діалогу зі споживачем. Оскільки ринок перенасичений і виділитись стає дедалі 
складніше, то пропонуємо націлити  маркетингові стратегії на соціальні медіа, що на нашу думку примножить 
прибутки сучасних підприємств. 

 
1. Цифрові тенденції 2020: кожна статистика, яку ви повинні знати про Інтернет. URL: 
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Світовим трендом останніх років став екологічний маркетинг та інновації в енергетичній сфері. Голов-

ною відмінністю еко-маркетингу від традиційного є орієнтація процесів виробництва, постачання, збуту та 
споживання на задоволення вимог екологічно сталого соціально-економічного розвитку. Існують  еко-тренди, 
які може використати будь-яка компанія: сонячні батареї; LED-лампи; електромобілі; еко-матеріали; еко-спіль-
ноти. Енергетичні інновації істотно змінюють  глобальну економіку, визначають пріоритети розвитку націо-
нальних економік, адже змінюється розподіл ресурсів у сфері постачання, виробництва і споживання, а також 
вектори розвитку відносин бізнесу з  клієнтами і споживачами – типу В2В, В2І, В2С [1]. Проте незрозумілим 
для бізнесу є співвідношення між вкладеними ресурсами – фінансами та навичками – та проміжними результа-
тами – патентами та продуктами, тобто між матеріальними і нематеріальними активами. Для покращення еко-
стратегій енергетичних компаній, як показує світовий досвід, необхідні більш широкі набори показників, які 
розробляються деякими урядами, що підтримують процеси комерціалізації енергетичних інновацій.  Низько-
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вуглецеві енергетичні технології становлять близько 80% загальних державних витрат на НДДКР, які в 2019 р. 
зросли на 3% до 30 млрд. дол. у всьому світі. Без інновацій немає прогресу. За даними рейтингу [2] за 
показником «Орієнтація уряду на майбутнє» Україна  у 2018р.  зайняла 115 місце, а в 2020р. у  Глобальному 
рейтингу інновацій – 45 місце [3]. Інститут технічної теплофізики НАН УКРАЇНИ став переможцем  Всеукра-
їнського конкурсу «ВИНАХІД РОКУ 2020»  номінації:  «Енергетика та енергоефективність». Цей винахід дозволяє 
одержати висококалорійне екологічно чисте біопаливо. Cadogan Petroleum – британська нафтогазова 
компанія розробила проект по збереженню електроенергії через заміну  освітлення енергоощадними лампами. 

З практичної сторони важливим є вивчення тренду щодо відносної привабливості чистої енергії,  адже 
темпи розвитку такої сфери є нижчими порівняно із такими галузями  як біотехнології та інформаційні тех-
нології. Подолання  такого відставання потребує коштів венчурного капіталу, який цільово використовується 
для розкручування ризикованих інноваційних проектів, у т.ч. продуктів стартапів (ціінність багатьох стартапів 
енергетичних технологій полягає в патентах, проте в останні роки подається менше патентів на низьковуглецеві 
енергетичні технології). Це особливо актуально в умовах пандемії Covid-19, адже остання спричинила негатив-
ний вплив на фінансування приватним сектором інновацій в галузі чистої енергетики, а деякі  енергетичні 
компанії повідомили про скорочення бюджетів на НДДКР у 2020 р.,  скоротилася також і  кількість угод про 
венчурні інвестиції. Енергетичні корпорації здійснюють пошук шляхів покращення власної операційної моделі 
та маркетингової діяльності. 

Необхідним для просування економічного зростання та досягнення прогресу у напрямку ринкової інтеграції є 
співробітництво в енергетичній сфері. ЗУ "Про ринок природного газу" набув чинності 1 жовтня 2015 р., що й озна-
менувало виконання Україною зобов’язання перед Енергетичним Співтовариством на основі  підписання Договору 
про заснування Енергетичного Співтовариства та щодо імплементації положень та вимог Третього енергетичного 
пакету ЄС. Євроінтеграція має стратегічне значення для України як з точки зору членства в Енергетичному 
співтоваристві, так і для активізації інноваційної діяльності енергетичних компаній [4]. 

Українські підприємства впроваджують стратегію, розраховану до 2035 року, завдяки якій буде надалі 
розвиватися енергетика, але при цьому більш екологічними методами. Вона буде реалізована в три етапи [5]. 
Реформа енергетичного сектора до 2020 р. передбачала збільшення на 11% частки ВДЕ, а в наступні два етапи- 
розвиток енергетичної інфраструктури і сталий розвиток енергетики.  

 
1.Global status of clean energy innovation in 2020. – URL: https://www.iea.org/reports/clean-energy-

innovation/global-status-of-clean-energy-innovation-in-2020  
2. Оголошено переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід року 2020» .- URL: 

https://ukrpatent.org/uk/articles/konkurs-vynakhid-roku-2020  
3. The Global Competitiveness Report .- URL: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf  
4. Співробітництво в енергетичній сфері. - URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-

spivrobitnictvo/energetika  
5. Енергетична стратегія України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність.- URL:http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085 
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Активізація маркетингових практик релігійними організаціями припадає на другу половину ХХ століття. 
Релігійний маркетинг за таких умов виступає компромісом між релігією, маркетингом та сучасною економічною 
теорією. Як показує досвід некомерційних суб’єктів розвинутих країн, посилення конкуренції на ринку актуалізує 
питання маркетизації сфери. Конкурентні відносини в релігійній мережі в Україні на даний час можна 
охарактеризувати як інтенсивні. Згідно Звіту Департаменту в справах релігій та національностей станом на 1 січня 
2014 року в Україні налічувалось 37209 церков та релігійнихорганізацій, з яких 35556 були зареєстровані [1]. 

Деякі дослідники висувають гіпотезу про те, що релігійні цінності дуже важливі при поясненні певних 
аспектів споживчої поведінки. Виходячи з найбільш загальних міркувань можна припустити, що релігійність 
може відігравати суттєву роль в контексті споживчої активності [2]. 

Симбіоз релігії і MLM (багаторівневого маркетингу) = Секта? 
Релігійний маркетинг – це буквально нав'язування свого віровчення у формах, що виключають раціо-

нальне осмислення. Сюди відносяться всі види реклами в засобах масової інформації, вулична реклама, пошто-
ва реклама, це і настирливі запрошення відвідати збори або семінари з невизначеними назвами («вивчення 
Біблії» – секта Муна, єговісти; "вивчення англійської мови» – мормони) [3]. У новоспеченої «церкви» зі сто-
відсотковою гарантією є чіткий бізнес-план на кілька років вперед з повним комплексом маркетингу, що 
включає в себе акції, (н-д, приведи друга ..) лідерів думок, і інші ефективні методи впливу [2]. 
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Халяль. Халяльні продукти це не тільки дозволена продукція для мусульман, які приділяють пильну ува-
гу своєму здоров'ю і якості харчування. В першу чергу вибір продукції халяль мусульманам продиктований 
переважно релігійними вимогами. Купуючи в магазині халяль, мусульманин впевнений, що ця продукція 
якісна, виготовлена за особливою технологією, запропонованою шаріатом, не містить заборонених ісламом 
речовин і компонентів (свинина, мертв’ятина). З приходом тренду на ЗСЖ кошерна і халяльна їжа стає затре-
буваною усіма сучасними людьми, і знак «халяль» спонукає їх до покупки поза релігійного контексту. Компанії 
розуміють, що це розширення ринку збуту і їм єде розгулятися з точки зору маркетингу. Саме такою і була 
задача Halal Organic Products – показати привабливість не тільки для релігійної аудиторії, але і для інших 
можливих споживачів. Більшість експертів вважають, що ринок халяльних продуктів виросте до 2022 року до 2 
трлн доларів США. При цьому щорічний приріст ринку ста-новить 5-10%. Перспективи ринку також 
масштабні, і звужуватися він навряд чи буде [4]. 

Стигмати. Франческо Форджіоне відомий в Італії під ім'ям Падре Піо. Цей капуцинський монах був 
знаменитий тим, що протягом півстоліття у нього не гоїлися рани-стигмати на руках і ногах – немов він сам 
побував на хресті. Але найголовніше чудо отця Піо – це стрімке зростання добробуту невеликого містечка Сан 
Джованні Ротондо, який був всього лише жебракам селищем в кам'янистій і посушливій місцевості, коли там 
влаштувався в 1916 році молодий чернець. Сьогодні місто нагадує деяким Лас-Вегас чи Монте-Карло. На Отці 
Піо роблять великий і малий бізнес. Поштові листівки, релігійні картинки, брелоки, статуетки, постери, шапки і 
майки, і навіть кавові сервізи з фотографією святого продаються на кожному розі [5] 

 
1. Т.М. Борисова «Маркетинг некомерційних суб’єктів: теорія, методологія, практика» – [Електронний 
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2. Live Journal «Религиозный маркетинг. Религия и Вера, как инструмент маркетинга.» – [Електронний 
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5. Релігія в Україні «Стигматы и маркетинг».-[Електронний ресурс].-Режим доступу: 

https://www.religion.in.ua/main/analitica/4236-stigmaty-i-marketing.html 
 
 

Ю.С. Бондаренко 
студ. групи МКМА-21 

Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. МЛ Н.Т. Гринів 
 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 
 

На сьогоднішній день глобалізація стала однією з найважливіших характеристик сучасної світової 
господарської системи, що визначають хід розвитку нашої планети. Вона змусила по-новому переосмислити 
багато закономірностей економічного розвитку.  

Глобалізація – це метасистема, що характеризується прискоренням темпів розвитку усіх сфер суспіль-
ного життя – економічної, політичної, соціальної, духовної. В основі глобалізації лежить інтернаціоналізація 
людської діяльності. Можна виокремити чотири виміри глобалізації: економічний, військовий, екологічний, 
соціально-культурний [1, с. 22]. 

Основним показником глобалізаційних процесів є індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global 
Competitiveness Index) – масштабне наукове дослідження, яке здійснюється Всесвітнім економічним форумом. 
Результатом цього дослідження є рейтинг країн світу за показником економічної конкурентоспроможності. 

Згідно даних  Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum, WEF) у 2019 році Україна 
посіла 85 місце з 141 можливих. В той же час, лідерами за індексом глобальної конкурентоспроможності стали 
Сінгапур, США і Гонконг.  

Згідно WEF Україна отримала низькі оцінки за такими критеріям: фінансова система (136), макроеконо-
мічна стабільність (133), рівень державних інституцій (104), рівень охорони здоров’я (101). Показник середньо-
річного зростання ВВП за десять років перестав бути від’ємним і покращився з -2,1% до 0,1% [2]. 

Аналітичний центр The Legatum Prosperity відзначив, що найсильніші сторони України – це освіта й 
умови життя, а слабкі – соціальний капітал. Також наголошується, що Україна за 10 років значно поліпшила 
умови ведення бізнесу.  

Посилення кризових явищ у національній економіці може призвести до погіршення перспектив розвитку 
бізнесу в Україні. Непередбачуваність та недосконалість нормативно-правової бази, складність вітчизняної системи 
оподаткування, неврегульованість соціально-трудових відносин суттєво ускладнюють адаптацію бізнесу до сучасних 
соціально-економічних умов господарювання. Важливим завданням держави має стати створення сприятливих 
умов для функціонування та розвитку підприємництва в країні без бюрократичних бар’єрів з адекватною 
податково-правовою базою.  
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Основним напрямком поступового відновлення та розвитку національної економіки має стати стимулю-
вання та формування інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу [3].  

Важливим напрямком підтримки має стати стимулювання розвитку інноваційного підприємництва в 
країні. оскільки інновації є центральним фактором зростання виробництва та продуктивності праці. Завдяки 
прогресу в технологіях та збільшенню інформаційних потоків знання розглядаються як основна рушійна сила 
економічного зростання. Саме інноваційні рішення орієнтують підприємства на якісні зміни в усіх процесах 
господарювання [4]. 

Стратегічні пріоритети України повинні відображатись у системі адаптації національної економіки до 
змін світових глобалізаційних та інтеграційних процесів. Основним механізмом підвищення конкурентних 
переваг України є здійснення внутрішніх реформ та трансформація векторів зовнішньоекономічної політики.  

Пріоритетними напрямками для уряду країни мають стати стимулювання інноваційної активності 
підприємницького сектору, формування сприятливого нормативно-правового середовища та інноваційно-
інвестиційного клімату. Втілення цієї політики має здійснюватися цілеспрямовано, системно та послідовно в 
комплексі національної інноваційної системи. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА РИНОК РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ 
 

Пандемія коронавірусу за лічені місяці змінила усталений світовий устрій, вплинувши на абсолютну 
більшість сфер життєдіяльності. Україна, звичайно ж, не стала винятком: запровадження санітарно-епідеміологічних 
заходів (карантинні зони, перевірка температури, скасування масових заходів, закриття навчальних та культурно-
розважальних закладів), посилення ролі державного управління в надзвичайних умовах, різке скорочення еконо-
мічної активності внаслідок карантинних заходів та встановлення обмеження трудової діяльності. Такі без-
прецедентні кроки спричиняють уповільнення економічного розвитку з прогнозованим падінням ВВП, скорочення 
споживчої активності населення та скорочення виробництва в усіх країнах, де зафіксовані випадки COVID-19 [1]. 
Відповідно, це негативно впливає на розвиток світового попиту в цілому. 

Через вище перераховані фактори, дана ситуація не могла не позначитись на рекламній індустрії України 
та здійнила досить відчутний вплив на об’єми рекламно-комунікаційного ринку. Після посилення заходів з 
протидії коронавірусу рекламодавці скоригували свій медіаспліт за рахунок скорочень бюджетів чи зовсім 
припинили рекламну комунікацію. За результатами даних, представленими Всеукраїнською рекламною 
коаліцією (ВРК), в цілому рекламний ринок сподівається залишитися в торішніх об’ємах, при цьому значно 
уповільнились темпи зростання деяких медіа, а деякі навіть збираються підрости [2].  

До прикладу, телевізійна реклама констатує суттєве уповільнення зростання ринку, яке не перевищило за 
підсумками року 3-7%. 

Друковані ЗМІ також демонструють скорочення зростання ринку. Проте це пов'язано не стільки з 
коронавірусом, скільки з новими реаліями медіа споживання. Згідно прогнозу ВРК, обсяг рекламного ринку 
преси в 2020 скоротиться приблизно на 19% в порівнянні з 2019 роком. 

Заповнюваність на радіо в березні 2020-го, порівняно з березнем 2019-го, також знизилася. Також 
коронавірус вплинув на soldout на радіо (співвідношення розпроданого та наявного рекламного інвентарю). 

При цьому деякі рекламодавці збільшили присутність. Наприклад, Nestle, BonPrix, «Камчадал», Lekorna, 
«Toyota Україна», «Комфорт-таун». Зросла активність і в брендів категорії «Фарма» (MiliHealthcare, Heel, 
Acino, Arterium, GlaxoSmithKline). 

Рекламодавці, які матеріально допомагають у боротьбі з COVID-19, отримали суттєву/помітну підтримку 
від радіостанцій: «Нова пошта», «Епіцентр», ОККО, WOG, «Сільпо», «Уклон» та інші». 

Зовнішня реклама відчула наслідки карантинних обмежень з квітня, коли рекламодавці почали масово 
відхиляти замовлення. Незважаючи на значне зменшення обсягів реклами в ООН Media у квітні-травні 2020 
року через карантин, вже починаючи з червня почалося активне відновлення об’ємів розміщеної реклами. У 
червні активізувалися політичні кампанії в рамках підготовки до місцевих виборів восени 2020 року. 
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У березні, після запровадження карантину, не відбулось очікуваного зростання рекламних бюджетів 
навіть у диджиталі, попри зростання популярності онлайн-сервісів та онлайн-магазинів. На думку деяких 
експертів, це пов’язано з неготовністю бізнесів так швидко реагувати на форсмажорні обставини і приймати 
фінансові рішення, не розуміючи всіх наслідків нових реалій. Серед топових рекламодавців онлайн-медіа перші 
позиції – за компаніями зі сфер е-commerce (електронна торгівля) та онлайн-беттінг (ставки). Це «Розетка», 
«Парі-матч», «Фокстрот», Vodafone тощо. 

 
1. Консенсус-прогноз «Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії» 
2. Оновлений прогноз об’ємів рекламно-комунікаційного ринку України 2020 [Електронний ресурс]. – 
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ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ НА СУСПІЛЬСТВО 
 

На сьогоднішній день роль маркетингу в розвитку суспільства дещо недооцінена. Зазвичай вважають, що 
суспільство більше впиває на маркетинг. Без сумнівів, саме соціум формує потреби, з якими потім працює 
маркетолог, проте за час існування цієї економічної науки, прослідковується багато випадків, коли саме 
маркетинг залишив свій вагомий слід в історії людства. 

На початку 1900-х до видатного бізнесмена Клода Хопкінса звернувся його старий друг з новою бізнес-
ідеєю: продавати  зубна пасту, яка отримала назву «Pepsodent». Хопкінс знав, що продаж зубної пасти –  це 
фінансове самогубство. Проблема полягала в тому, що ніхто не  купував зубну пасту, оскільки, незважаючи на 
проблеми із зубами в країні, навряд чи хтось чистив зуби.  

Хопкінс все-таки зважився та вирішив взяти участь у цій доволі ризикованій кампанії.  Протягом п’яти 
років цього партнерства він перетворив «Pepsodent» на один із найвідоміших продуктів на Землі і, в процесі, 
допоміг створити звичку чистити зуби, яка рухалася по Америці з неймовірною швидкістю. Зубна паста цієї 
фірми продавалася в Китаї, Південній Африці, Бразилії, Німеччині і майже скрізь, де Хопкінс міг купувати 
рекламу.Соціологи виявили, що чищення зубів стало ритуалом для більш ніж половини американського 
населення. За три роки продукт став міжнародним, і Хопкінс розробляв рекламу іспанською, німецькою та 
китайською мовами. Протягом десятиліття Pepsodent був одним з найпопулярніших товарів у світі і залишався 
найбільш продаваною зубною пастою в Америці понад тридцять років. Для людей чищення населення стало 
повсякденною діяльністю. До появи «Pepsodent» лише 7 відсотків американців мали в тумбах із аптечкою 
тюбик із зубною пастою. Через десять років після рекламної кампанії ця кількість зросла до 65 відсотків [1]. 

Розглядаючи позитивний вплив маркетингу на суспільство варто, пригадати також соціальний маркети-
нг. Ця діяльність позитивно впливає на соціальні проблеми: охорона здоров'я, уникнення травм, забруднення 
навколишнього середовища. Основні принципи, що лежать в основі цієї практики, використовуються, щоб 
допомогти зменшитивживання тютюну, зменшення дитячої смертності, зупинка поширення ВІЛ/СНІД, запо-
бігання малярії, припинення знущання в школі. 

Лише в Африці від малярії кожного дня помирає 3000 людей, що за рік переходить межу в один мільйон. 
Найбільша проблема в тому, що більшість схожих хвороб можна запобігти, але про це знає мало людей. Світова 
Організація охорони здоров’я рекомендує використовувати оброблені інсектицидами сітки (ITN) для захисту 
сімей від малярії, ці заходи знижують ризик інфікування на 45% [2]. 

Перед Net Mark, фірма яка розробляє ці сітки, постало велике завдання. Їм потрібно було переконати 
сім’ї в необхідності цих сіток, навчити правильно їх повісити та використовувати. Також потрібно було залу-
чити інтернаціональних виробників інвестувати в роздрібний ринок, залучити державний сектор 

Для здійснення цього плану Net Mark використали маркетинговий комплекс, а саме правило 4P. Споживче 
дослідження показало, що більшість населення не було проінформовано про користь сіток. Також населення 
зазначило, що ці сітки були дорогі та важко доступні. Стратегія продукту орієнтувалася на забезпеченні 2-5 
високоякісними конкурентами-брендами у кожній африканській країні. Також була розроблена «Печатка якості», 
щоб запевнити споживачів у якості продукту. Net Mark працював над зниженням ціни через конкуренцію на ринку. 
Вони долучили державу до створення продукту, агітували за зниження податків та сприяли сегментації ринку.  
Виробники працювали з дистриб’юторами, що допомогло просувати товар.  Ця компанія також використовувала 
різні засоби масової інформації для інформування населення про небезпеку поширення малярії. Усі ці заходи 
допомогли забезпечити африканський ринок стійкою пропозицією ITN, що врятувало не одне життя [3]. 

 
1. Duhigg, C., 2012. A Concise Summary Of Charles Duhiggs The Power Of Habit-- In 30 Minutes. Berkeley, 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Постійно перебуваючи у стані задоволення потреб, інноваційного науково-технічного розвитку, пошуку 
нових технологій, людство історично досягло значного прогресу, проте це має суттєвий антропогенний вплив 
на навколишнє природне середовище, зміни в якому, набули статусу глобальних екологічних проблем. 

В межах поточної економічної моделі лінійного виробництва та споживання – лише невелика частина 
відходів використовується повторно, переробляється або продається як вторинні матеріали. Переважна ж 
більшість, включаючи обмежені та цінні ресурси – немає подальшого застосування – вивозиться на звалища, 
або спалюється.На сьогоднішній день – для відновлення того, що ми використовуємо за рік – Землі необхідно 
майже півтора року.[1] 

Тобто, на даний момент існує нагальна потреба у переході до циркулярної економіки. Основною метою 
якої є популяризація, серед населення та бізнесу, необхідності використання усіх видів природних ресурсів у 
набагато ефективніший спосіб, ніж раніше. 

Багато країн з розвинутою економікою вже беруть активну участь у впровадженні принципів циркулярної 
економіки. В Нідерландах – розпочато програму дляпідвищення рівня знань та поінформованості щодо відходів та 
екопланування. Данія – працює над тим, щоб стати першою країною в світі з економікою, яка повністю незалежна 
від викопного палива до 2050 р.. Японія – є піонером у сфері утилізації і прийняла революційне законодавство про 
відходи, зосереджуючи свої зусилля на регулюванні поводження з відходами. [2] 

Основні інструменти маркетингу, які допоможуть популяризувати ідеї циркулярної економіки: 
• соціальний маркетинг –його метою можна вважати реалізацію суспільного прагнення до поліпшення 

якості життя.  
• інтернет-маркетинг – дозволить охопити велику аудиторію, особливо молодь. 
• PR – допоможе встановити міцні відносини з населенням, споживачами, клієнтами, органами влади, 

інвесторами, акціонерами, постачальниками, партнерами тощо. 
• екологічна реклама – вплине на вирішення важливих загальнозначущих глобальних екологічних проблем.  
Світові лідери і великі компанії вже експериментують з концепцією нових бізнес-моделей, адже вона 

дозволяє компаніям менше думати про закупівлі сировини, якої з кожним роком стає і так все менше. Наприклад, 
компаніяDell – наприкінці 2015 року заявила, що розширить замкнутий цикл переробки пластику і поставить 
вуглецеві фільтри на ряд продуктів. Кожен магазин компанії Levi`s приймає старий одяг і взуття будь-якого бренду, 
які компанія потім перетворює в ізоляційний матеріал для будівель і нові волокна для одягу. [3] 

Якщо говорити ж про ринок переробки твердих побутових відходів та вторинних ресурсів в Україні, то 
зараз він перебуває лише на початковій стадії розвитку. На жаль, поки поводження зі сміттям включає 
переважно лише утилізацію, спалювання та видалення у спеціально відведені місця. 

Отже, лише концепція циркулярної економіки може забезпечити економічне зростання і підвищення 
добробуту без надмірного споживання природних ресурсів, тому роль маркетингу у популяризації даної моделі 
є дуже важливою та відповідальною. 

 
1. Звіт про дослідження “Циркулярна економіка та переваги для суспільства”. URL: 

http://www.clubofrome.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/The-Circular-Economy-CoR_UA-2.pdf (дата 
звернення 13.10.2020). 

2. І. Зварич. Глобальна циркулярна економіка як засіб побудови нового екологічно стійкого суспільства 
URL: http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/view/975/983 (дата звернення13.10.2020). 

3. Чудеса циркулярної економіки: взуття з використаних пляшок і шин URL: 
https://bakertilly.ua/ru/news/id43474 (дата звернення 13.10.2020). 
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Актуальність дослідження полягає у вирішенні питань, а саме: як підприємства повинні конкурувати в 
умовах сьогодення та в майбутньому, а також чому їм варто балансувати між радикальними та поступовими 
інноваціями.  Наведене має вирішальне значення для побудови успішного бізнесу [2]. 

Будь-які інноваційні продукти можуть охоплювати спектр від поступового до радикального. Поступові – 
забезпечують невелике покращення порівняно з існуючими продуктами (наприклад, новий аромат кави, нова 
модель автомобіля, новий дизайн одягу тощо), тоді як радикальні – виводять на ринок нові функції (такі як 
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Nespresso, Toyota Prius). Існуючі та діючі компанії зазвичай перевершують поступові інновації, тоді як нові – як 
правило, приносять радикальні нововведення. 

Значна частина зусиль з розробки нових продуктів діючих фірм повинна бути спрямована на поступове 
удосконалення своїх існуючих продуктів та послуг. Японські фірми, такі як Toyota, використовували цю 
стратегію безперервного вдосконалення[3]. 

Методика впровадження успіху полягає в тому, що: 1) проблематика втілення інновації та розвиток кор-
поративної культури має обговорюватися; 2) менеджери повинні моделювати поведінку споживачів,яка 
заохочує інновації; 3) найкращі новатори не повинні каратись за невдачі, це лише стримуватиме ризик, 
необхідний для наступного великого відкриття; 4) сприймати невдачі як неминучу складову досягнення успіху; 
5) варто збалансувати свою лідерську команду, яка має абстрактних мислителями, а також прагматиками. Ця 
суміш може допомогти просунути інновації вперед із вимірними цілями [4]. 

Отже, фірми повинні керувати як поступовими, так і радикальними інноваціями, проблема полягає в 
тому, що два типи нововведень потребують застосування різноманітних методів дослідження.  

Дослідження ринку – це те, чим займаються усі маркетологи. Однак корисно пам'ятати, що станеться, 
коли новий продукт вийде на ринок. Це імітація місця на ринку, незалежно від того, чи використовуються 
опитування, інтерв’ю чи інші технічні підходи, такі як спільний аналіз. Це не ринок. 

Розглянемо застосування стратегії водоспадута стратегії Спрінклера при входженні підприємства на 
ринок. Ян-Бенедикт Стенкамп у своїй роботі "Стратегія приватних торгових марок" зазначає, щоТНК все 
частіше впроваджують нові продукти в багатьох країнах [5]. При цьому, компанія може використовувати 
стратегію водоспаду, яка передбачає послідовний вихід на ринки країн. Окрім того,можна одночасно 
представляти новий продукт на кількох ринках відповідно до стратегії Спрінклера. В цілому дослідження 
продемонстрували, що послідовна стратегія розгортання водоспаду є найбільш ефективною для радикальних 
нових продуктів, тоді як одночасна стратегія Спрінклерає найбільш ефективною для поступових нових 
продуктів. Для радикальних нових продуктів складно правильно визначити маркетингову стратегію, і виробник 
торгової марки вчиться на збоях. З іншого боку, набагато менш складним є розробка ефективної маркетингової 
стратегії для поступових інновацій, тоді як існує більша небезпека того, що успіх в інших країнах буде 
попереджений швидким наслідуванням інших виробників брендів або роздрібних торговців. Помітити розвиток 
на ринку та швидке копіювання нововведень – це особливість спеціалізованих постачальників та роздрібних 
торговців. Якщо стратегія водоспаду є більш ефективною для радикальних інновацій, то постає питання, з якої 
країни почати? Емпіричні дослідження показують, що радикальні інновації слід запроваджувати в країнах із 
відносно високою часткою інноваційних споживачів. В Європі це означає, що з основних країн Сполучене 
Королівство є найбільш підходящим для запровадження стратегії послідовного розгортання основних нових 
продуктів. У Великобританії сегмент інноваторів становить 24% в порівнянні із лише 15% у Франції та 9% в Іспанії. 

В цілому дослідження показують, що серед усіх великих європейських країн Великобританія є єдиною 
країною, якій не шкодить той факт, що продукт не був представлений будь-де. З глобальної точки зору, США є 
головним кандидатом для впровадження радикально нових продуктів [3]. 

 
1. Гарвардський бізнес-огляд [online] Доступно: https://hbr.org//  
2. Брендингове агенство «KOLORO»[online] Доступно: <Режим доступу: https://koloro.ua/>  
3. Вільна преса [online] Доступно: <https://scroll.in/article/811035/why-companies-should-strike-a-balance-

between-radical-and-incremental-innovation>  
4. Інновації в блогах[online] Доступно: <//www.business-strategy-innovation.com/>  
5.Інформаційний портал про контрактневиробництво[online] Доступно: http://www.plabel.ru/klassifikaciya-stm/ 
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Сьогодні неможливо уявити ринок без маркетингу. Адже саме завдяки здійсненню ефективної маркетин-
гової діяльності підприємство отримує можливість вирішувати довгострокові стратегічні завдання та від-
кривати для себе дорогу на нові ринки, а також пристосовуватися до мінливих умов ринкової кон'юнктури. 
Саме для цього підприємства і створюють маркетингову стратегію, яка здійснюється, виходячи з загальної 
стратегії підприємства, місії, позиції на ринку, є головною умовою отримання запланованого результату. 

Стратегія підприємства, як відомо, – це систематичний план його потенційної поведінки в умовах 
неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва, що включає формування місії та 
довгострокових цілей. Отже, необхідність розробки підприємствами стратегії викликана нестабільністю ринко-
вого середовища, неповнотою інформації про його майбутній стан і вплив на підприємство [1]. 
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У час економічної кризи все змінюється, включаючи поведінку і потреби споживачів, а це означає, що 
повинна змінюватись і маркетингова стратегія.Перед кожною організацією постає чимало проблем, які прово-
кують гостру кризу, яка супроводжується різким погіршенням показників діяльності: ліквідності, платоспро-
можності, рентабельності, фінансової стійкості. Фінансова криза на підприємстві може виникнути в будь-який 
момент його діяльності, а глобальна економічна криза збільшує кількість кризових ситуацій для більшості 
компаній. На це кожне підприємство повинне реагувати якнайшвидше, найоперативнішими варіантами виходу 
з такої ситуації можуть бути: скорочення витрат, закриття підрозділів, скорочення персоналу, зменшення 
обсягів виробництва і збуту, активні маркетингові дослідження. 

Під час економічної кризи платоспроможність клієнтів знижується, під впливом цього змінюється і 
структура потреб. Через цеу більшості галузей економіки відбувається обмеження і перерозподіл грошових 
потоків на користь найнеобхіднішого. У цих умовах основним завданням маркетингу є пошук потреб, забезпе-
чених фінансовими ресурсами платоспроможних клієнтів. Також через бюджетні обмеження функція просу-
вання губить свою актуальність і використовується рідше. 

Змінюється і набір інструментів, які використовують маркетологи. Тому можна виділити декілька етапів 
маркетингу в умовах кризи. Першим етапом можна виділити проведення аудиту маркетингу, а саме збирання та 
аналіз всієї інформації, зосередження на тому виді діяльності, що дозволять швидко досягти поставлених 
завдань. Другим етапом є аналіз бізнес-портфелю підприємства і знаходження рішень, як продавати більше та 
частіше і великій кількості клієнтів. Третій етап – це обговорення самої маркетингової стратегії (коректування 
сегментації, позиціонування і диференціації, підходів до ціноутворення, дистрибуції або підходи до просу-
вання). Після цього йде застосування певних заходів щодо заощадження,заключним етапом стає забезпечення 
зворотного зв’язку із клієнтами. 

Стратегія підприємства завжди повинна бути спрямована на подолання кризи, а маркетинг є невід’ємною 
частиною поданої стратегії. Маркетинг в умовах кризи – це спеціально розроблені довгострокові програми, 
спрямовані на досягнення переглянутих підприємством цілей [2]. 

Криза здійснює великий вплив на діяльність підприємства і маркетингова стратегія в цей час суттєво 
змінюється. Для формування нової маркетингової стратегії, яка допоможе вийти підприємству з кризи, є такі 
заходи, як збирання інформації про діяльність маркетингової стратегії, аналіз бізнес-портфелю підприємства, 
пошук та обговорення рішень для покращення діяльності та застосування заходів із заощадження.  

Отже, особливістю маркетингової стратегії в час економічної кризи є те, щоб в умовах різких змін 
вподобань та потреб споживачів і ще більшої обмеженості ресурсів та можливостей підприємств створити та 
втілити саме ту стратегію, яка допоможе йому не тільки пережити економічну кризу, але і стати кращим в очах 
споживачів. 

 
1. І. Б. Дегтярьова, М. О. Харченко Стратегія підприємства / І. Б. Дегтярьова, М. О. Харченко. – Суми, 

2016. – 80 ст. 
2. Експерти про антикризовий маркетинг (результати бліц-опитування) // Маркетинг і реклама. – №2. – 

2009. – С. 14–22. 
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Маркетингові інновації відіграють важливу роль у розвитку підприємства, оскільки зараз час широкого 
використання новітніх технологій, які щодня покращуються. Тож це змушує підприємців запроваджувати їх 
задля підтримки рівня рентабельності компанії. Ще однією причиною необхідності використання інновацій під 
час збуту продукції є жорстока конкуренція, яка панує на внутрішньому ринку. Керівництву будь-якого 
підприємства слід розуміти, що чим більше виробників товару на ринку, тим важче йому буде завоювати 
споживачів. Тож фірмі необхідно вкладати кошти в розробку інноваційних методів заохочення покупців. Також 
маркетингові інновації допоможуть значно збільшити прибуток компанії, оскільки звичайна телевізійна 
реклама вже не спонукає до покупки.  

Маркетингові інновації слід визначати як реалізовані принципово нові або значно поліпшені (на основі 
додаткових, радикальних чи революційних змін) маркетингові методи, технології та інструменти, які вико-
ристовуються на усіх етапах маркетингової діяльності, починаючи від її організації і управління й до здійснен-
ня конкретних маркетингових заходів. Вони реалізуються підприємствами через включення інноваційної ком-
поненти в усі складові комплексу маркетингу, розробку та реалізацію нестандартних та творчих маркетингових 
заходів, оригінальних та креативних маркетингових ідей [1]. 

Забезпечення ефективного використання маркетингових інновацій та перетворення їх на конкурентні 
переваги підприємства вимагає системного підходу, втіленого, зокрема, у переході до концепції інноваційного 
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комплексу маркетингу «4 IP» – інноваційний продукт, інноваційне ціноутворення, інноваційні інструменти 
просування, інноваційні канали та методи розподілу. Подальше дослідження має бути спрямоване на виявлення 
ролі окремих елементів комплексу маркетингу «4 IP», а також їх синергічного ефекту в механізмі підвищення 
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання [2]. До маркетингових інновацій належать, наприклад, 
товари-новинки (тобто ті товари, які раніше не були запропоновані на ринку), віртуальна реклама, PR, який не 
використовувався іншими компаніями до цього, вихід на нові ринки збуту і т.д. 

Оскільки стан інноваційної діяльності в України на даний час є кризовим, то відповідно велика частка 
усіх організаційне запроваджує маркетингові інновації, бо просто не бачить необхідності в цьому. Однією із 
найпрогресивніших українських компаній у сфері запровадження новинок, на думку авторів, є корпорація 
«Рошен». Адже біля і всередині кожного магазину можна побачити дивовижні декорації, пов’язаніз дитинст-
вом, веселощами та казками. Це дуже захоплює дітей і батьки змушені здійснювати купівлю продукції. Жодна 
організація в Україні, яка спеціалізується на торгівлі солодощами, не займається схожим оформленням мага-
зинів. Окрім цього, «Рошен» постійно випускає нову продукцію. Наприклад, новий смак шоколадки чи печива. 
Саме через такі маркетингові інновації, які використовує корпорація, у неї надзвичайно великі прибутки і 
кількість споживачів не зменшується. 

Як вже було згадано раніше, ми живемо у світі високих технологій, тому практично всі іноземні компанії 
загострюють свою увагу на маркетингових інноваціях. Наприклад, один із турецьких Інтернет-магазинів одягу 
вийшов на новий рівень розвитку і створив онлайн-примірочні. Це дуже позитивно вплинуло на розвиток 
підприємства, адже на сучасному ринку немає магазинів, які б надавали можливість споживачам приміряти на 
себе будь-який одяг чи аксесуари, не виходячи з дому.  

Отже, у будь-якого підприємства, яке використовує у своїй діяльності маркетингові нововведення, є 
більше фінансових ресурсів які можна вкладати в трудові, матеріальні та інформаційні ресурси фірми, задля 
отримання ще вищих прибутків, а також забезпечення конкурентних переваг перед іншими компаніями та 
тривалого «виживання» на ринку. 

 
1. Жегус О.В. Маркетинг інновацій // Теоретичні аспекти маркетингу інновацій, 2017 [Електронний ресурс] – 

Режимдоступу:http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1877/1/162_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%
D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf. 

2. Волкович А.Р. Інноваційні технології в системі маркетингових комунікацій // Ефективна економіка, 
2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2839. 
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ 
 

На даний час всі сфери бізнесу проходять новий етап. Економіка ніколи  не повинна стояти на місці. 
Зростання економіки приносить більше багатства та більше нових робочих місць. 

За оцінками Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), через пандемію коро-
навірусу зростання світової економіки може виявитися найменшим від після кризового 2009 року.Якщо ще у 
листопаді ОЕСР прогнозували, що у 2020 році глобальна економіка зросте на 2,9%, то зараз прогнози погір-
шилися на пів відсотка – до 2,4% [1]. У разі ж, коли пандемія коронавірусу триватиме довше і матиме важчі 
наслідки, коли підприємства залишатимуться закритими, а працівники залишатимуться вдома, у 2020 світова 
економіка може зрости лише на 1,5%. Економісти Оксфорда підрахували, що збитки для світової економіки від 
епідемії можуть сягти понад трильйон доларів.А найбільший банківський холдинг США, JPMorgan, ужепере-
глянув прогнози росту світового ВВП, зменшивши його зростання за перший квартал 2020-го наполовину – до 
1,3%. Це найгірший показник із часів глобальної фінансової кризи 2008-2009 років, зазначають аналітики. 
Загалом, заоцінками, епідемія так чи інакше зачепить 5 мільйонів компаній по всьому світу. Звісно, найбільш 
очевидна зміна в тому, що більшість компаній і людей перейшли в онлайн. Скажімо, ті заклади, що не мали 
власних сайтів чи онлайн-послуг вимушені були з’явитися у такому форматі. [1]. 

Загалом багато явищ, до яких звикли люди – ті ж концерти і стадіони, клуби і фітнес центри – виявляться 
недоступними. При таких умовах компанії відкривають простір для нових ідей. Наприклад, футбольний клуб 
«Боруссія» запропонував вболівальникам цікаву ідею під девізом «Залишайся вдома, але будь на стадіоні»: за 
19 євро вони можуть придбати картонний манекен зі своїм фото, який займатиме одне з місць стадіону під час 
ігор. Менш ніж за пару тижнів надійшло більше 10 тисяч замовлень. 

У той час, як більшість театрів просто закрилися на період карантину, Метрополітен Опера почала щове-
чора стрімити записи найкращих вистав за останні роки, де кожен охочий може лишити пожертву. Щоденно 
сотні тисяч глядачів з усього світу приєднуються до вистав, дізнаються про Метрополітен Оперу та формують 
своє ставлення до цього бренду[2]. 
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Міжнародний продюсер концертів, компанія Fever, пропонує глядачам стрімиживих концертів за незнач-
ну плату у 5-10 євро. Цю ініціативу підхопили і в Україні: Національна Філармонія пропонує онлайн-концерти 
наживо за 50 грн. [2]. Карантин став каталізатором переходу суспільства на безготівкові розрахунки. Багато 
компаній офіційно відмовилися від готівки з санітарних міркувань. Перейшовши на зручну оплату картками та 
телефонами, вже непросто буде повернутися до попереднього формату. Відповідно, це призводить до більшої 
прозорості у розрахунках, що позитивно впливає на економіку.Зараз компанії інвестують в онлайн присутність. 
Втім однієї лише присутності недостатньо: необхідно зробити її ефективною. Інвестувати вонлайн- репутацію: 
лайки, поширення, онлайн-відгуки – той самий маркетинг із уст в уста (Word ofmouth) [4]. 

Чудовою ілюстрацією ірраціональних страхів споживачів є приклад з пивом «Корона», попит на який 
стрімко впав з першими повідомленнями про корона-вірус. Співзвучність зіграла з брендом злий жарт. Дані 
GoogleTrends свідчать про стрімке зростання з середини січня запитів у Google про «вірус пива Корона», 
«пивний вірус» та «пивний коронавірус», що відображає асоціації споживачів між назвою бренду та вірусом. 
Більш того, у лютому майже 40% споживачів з США відповіли, що не куплять пиво «Корона» «за будь яких 
обставин»[3].  

Загалом робота усіх компаній зараз змінюється, всі стараються створити нові методи спілкування з 
клієнтами, створюючи безпеку для себе і споживачів. 

 
1. Як Covid-19 впливає на економіку загалом? URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-51994936 (дата 

звернення: 19.10.2020) 
2. Які нові їдеї відкривають для себе компанії, щоб не потрапляти в кризу? URL: 

https://www.radiosvoboda.org/a/30587526.html (дата звернення: 19.10.2020) 
3. Google Trendsword «Corona» URL: https://trends.google.com/trends/?geo=UK (дата звернення: 19.10.2020) 
4. Howwell-known companies deal with coronavirus? URL: https://chytomo.com/na-amazon-zrostaie-kilkist-

samvydavnykh-knyzhok-pro-koronavirus/ (дата звернення: 19.10.2020) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД В УКРАЇНІ 
 

Існує тенденція в останні кілька років значна кількість споживачів в Україні намагається споживати 
продукти, які належать до органічних та позитивно впливають на здоров’я. Платоспроможних покупців 
вказаної категорії продукції набагато менше порівняно з кількістю споживачів, які мають бажання придбати 
дані товари. Описані тенденції характерні і для ринку мінеральних вод. 

Український ринок мінеральних вод характеризується значними природними ресурсами,  великою 
чисельністю потенційних споживачів та товаровиробників, які у своїй діяльності зосереджені більше на 
внутрішньому ринку через високі накладні витрати при зовнішній торгівлі. 

Лиш близько 1% від загального обсягу виробництва мінеральної води експортується виробниками в інші 
країни. Та слід відмітити значний потенціал для нарощування продажу продукції на зовнішні ринки [1]. 

Більше половини загального обсягу української мінеральної води зосереджено в таких областях як: 
Львівська, Полтавська, Дніпропетровська та Закарпатська. 

Конкуренція на ринку гранично висока. П’ять компаній лідерів у сфері виробництва контролюють 61% 
ринку України, а саме IDS Group Ukraine, Coca Cola, «Оболонь», «Росинка» та «Орлан» [1]. 

Але низький рівень купівельної спроможності населення та специфічна культура споживання мінеральної 
води приводять до невисокого рівня купівлі цього продукту в порівнянні з розвиненими країнами світу. 

Аналізуючи структуру виробництва мінеральної води бачимо, що тут переважає газована вода. Хоча 
аналіз останніх чотирьох років показує скорочення її обсягу виробництва на 4 % з 63% у 2016 році до 59% у 
2019 році (див. рис.1) [2].  

Для порівняння, на ринку мінеральної води країн Європи більша частина, а це майже 85% – припадає на 
негазовану воду, а газована вода вважається занадто дорогою та шкідливою для шлунка. Це пов'язано з 
культурою споживання напоїв, що розвивалася десятиліттями. 

За останні роки спостерігається тенденція до зниження попиту на сильно газовану воду і зростання рівня 
споживання негазованої або слабогазованої води. 

Загалом попит на мінеральну воду характеризується сезонним характером споживання. Час найбільшого 
зростання попиту на продукцію, зокрема на газовані та столові води, спостерігається в теплий період року, 
тобто в період з травня по жовтень. Тара, яка найпопулярніша у спекотний період часу є 0,5-0,7 л. Такі води, як 
лікувальні та лікувально-столові води є менш схильними до сезонних коливань попиту. 
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Рис. 1. Динаміка виробництва мінеральної води в Україні за 2016 – 2019 рр. [2] 

 
Ємність – 1,5 л. є популярною для газованої категорії. Негазована вода здебільшого купується спожи-

вачами у великих об’ємах, зокрема – 5-6 л. 
 
1. Пономаренко І. В. Аналіз ринку мінеральних вод в Україні. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ БРЕНД-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

З розвитком суспільства та технологійпостало питання: «Як можна створити такий продукт, якому би 
споживач віддавав перевагу?». Щоб досягти такого успіху компанії змушені весь час підтримувати свій імідж, 
вміти відбиватись від конкурентів, бути інноваційними. Проте найголовніше завдання, яке перед ними стоїть-
створити і підтримувати конкурентоспроможність власного бренду, де головним чинником виступає 
позиціонування [1; 2]. 

Якщо вектор підприємства напрямлений на розвиток саме концепції бренду, то головну роль буде 
відігравати розробка конкретного образу компанії. До ньогоналежатиме логотип фірми як унікальна формула, 
зовнішній вигляд продукту тощо. Яскравим прикладом є компанія «Starbucks», особливість якої у 
неповторному дизайні стаканчика з напоєм (рис. 1). У такому закладі порція 
еспресо обійдеться клієнту в три, а той в чотири рази дорожче, чим в будь-
якій іншій кав‘ярні. Незважаючи на ціну, кожного дня мільйони людей по 
всьому світу відвідують “Starbucks” не тому, що там найсмачніша кава, а, 
тому що вони приходять за неймовірною атмосферою, емоціями, відчуттями, 
які можна відчути саме в таких місцяхде фокус стоїть не на продажі товару 
хорошої якості, а чогось набагато більшого – продажубренду. 

То що ж таке бренд? Бренд може мати вигляд власного імені, символу 
або графічного зображення й однозначно викликати у свідомості споживачів 
певні асоціації. Існують певні принципи або ж особливості позиціонування, 
за допомогою яких фірма може стати бренд-орієнтованою: 

1. Цільова аудиторія та практичне значення. Бренд може стати життєздатним тільки тоді, коли повністю 
визначено, кому призначений цей товар і які його функції. Цільова аудиторіякористується вашим товаром, так 
як він дозволяє отримувати певні відчуття. Людина, купляючи кросівки Nike, хоче відповідати іміджу 
успішного спортсмена. Цей образ компанія Nike вдало створила за допомогою успішних спортсменів світу. 

2. Правильність назви бренду. Ніяка реклама чи маркетинговий хід не врятують невдало названий 
продукт. Під час створення назви зазвичай використовують ясність, милозвучність, асоціативність та звукову 
активність. До останнього, наприклад, можна віднести компанії Pay Pal і American Airlines. Вони легко 
запам’ятовуються, адже пов’язані за допомогою звукових повторів. 

3. Створення логотипу. Перш за все, людина звертає увагу на форму, потім на колір і на кінець – на текст. 
Кожному бренду необхідний логотип. Його потрібно зробити впізнаваним і відобразити всю сутність бренду. 

Рис. 1 Напій із “Starbucks” 
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Створюючи логотип, потрібно звертати увагу на унікальність назви, легко читаючий текст, мати запам’ятовуючі 
кольори та прості форми. Бренд Coca Cola на ринку з 1892 року проте користується попитом і в наші дні і не 
останнім чинником такого успіху стало те, що їм вдалося зберегти оригінальність дизайну логотипу. 

Отже, позиціонування є важливим компонентом у створенні бренду, відповідає за затребуваність марки і 
розвиток. Проте, потрібно розуміти, що не будь-яка людина  може створити бренд, це поняття, яке містить не 
тільки уявлення про хороший продукт, а перш за все несе споживачам певну асоціацію, історію, унікальність. 
Саме тому успішність зазвичай мають бренди, яким вдалося донести у свідомість споживача цінність своєї 
продукції.  

 
1. Aaker D.A. Strategic Market Management: Global Perspectives [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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2. Аакер Д. Создание сильних брендов / Д. Аакер. М.: Издательский дом Гребенникова, 2003. 254 с. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ САЙТУ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА:  
КЕЙС ОДНОГО ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДИСТРИБ'ЮТОРА 

 
На сьогоднішній день користувачі Інтернету поступово відмовляються від інших джерел отримання ін-

формації. Інтернет-сайт компанії є одним із найкращих каналів комунікації. Саме тому існує необхідність 
вивчення і розробки рекомендацій щодо оптимізації сайтів торгових підприємств відповідно до вимог 
суспільства. Мета цієї роботи – продемонструвати специфіку оптимізації сайту на прикладі одного торгі-
вельного підприємства. 

Досліджуване підприємство є дистриб’ютором продуктів харчування в Хмельницькій області. В 2016 
році на підприємстві розробили сайт для того, щоб клієнти могли самостійно ознайомитись із асортиментом 
товарів та зробити замовлення через власний кабінет. Це в свою чергу зменшило витрати на збут товарів, попри 
це, сайт не залучав нових клієнтів. Досліджуючи сайт підприємства було проведено комплексну оцінку за 
такими основними параметрами:видимість сайту, зручність використання, дизайн, функціональність [4, с. 194-
196]. Звідси, оптимізація сайту становить 63% зі 100 можливих. Основними недоліками виявлено наступне: 
погана видимість сайту, відсутність кнопки вгору, відсутній функціонал для швидкого зв’язку.Саме ці недоліки 
обмежували можливістьсайтузбільшувати кількість нових клієнтів. Для вирішення цих проблем підприємству 
було запропоновано провести заходи оптимізації сайту. 

Основна мета оптимізації сайту – досягти високої релевантності сторінок сайту за важливими для даного 
бізнесу ключовими запитами у пошукових системах [2]. Для початку необхідно провести пошукову 
оптимізацію (SEO) – це процес, за допомогою якого перебудовується веб-сайт з метою підняти його позиції на 
сторінках результатів пошуку пошукових систем [1]. 

Більшість пошукових систем привертає більше унікальних відвідувачів, ніж будь-який інший сайт. 
Люди, які знайшли сайт за допомогою пошукових систем, – це найбільш підходяща цільова аудиторія, так як 
вони вводили в пошук певне ключове слово [3, с. 20-21]. 

Для налаштування контекстного пошуку пропонуємо використовувати такі ключові слова: продукти 
оптом, дешевий опт продуктів, печиво оптом, бакалія опт, кава та чай оптом, найкращі оптові посередники, 
торгівля оптом, скорочену і повну назву підприємства. Для покращення показника конверсії сайту підприємст-
ву варто з перших рядків повідомляти унікальну торгову пропозицію, чому варто співпрацювати саме з ними, 
розміщувати на сторінках сайту інформацію, що доводить якість товарів: відгуки користувачів, сертифікацію 
товарів. За допомогою аналізу відвідуваності Web-сторінк сайту підприємства ми виявили найбільш цікаві 
сторінки для споживачів, щоб масштабувати рекламні оголошення на найбільш актуальні групи товарів. Для 
покращення ефективності залучення відвідувачів сервера підприємству варто приділити увагу до зворотного 
зв’язку з клієнтами. 

Отже, на основі проведеного аналізу сайту для торгівельного підприємства радимо здійснити такі 
заходи:налаштувати контекстну рекламу для зручного пошуку,додати кнопку «вгору», налаштувати віконце для 
зворотного зв’язку, підприємству варто з перших рядків повідомляти унікальну торгову пропозицію, чому 
варто співпрацювати саме з ними, розміщувати на сторінках сайту інформацію, що доводить якість товарів, 
застосовувати зворотній зв’язок з клієнтами. 

 
1. Сайт компанії з маркетингових досліджень GFK. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.gfk.ua/sectors_and_markets/index.ua.html 
2. SEO-просування. [електронний ресурс]: Комерційне та некомерційне просування. Режим доступу: 

https://myborder.ru/seo-i-prodvigeniye/kommercheskoe-i-nekommercheskoe-prodvizhenie 
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4. Jerkovic John. SEO. O'Reilly Media. 2019. 453 с. 
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SEO-МАРКЕТИНГ, ЯК НАПРЯМ У МАРКЕТИНГУ 
 

SEO-маркетинг – це не тільки різновид пошукової оптимізації та складова процесу збору інформації, 
сьогодні це окремий напрям в маркетинговій діяльності, це підхід до розвитку підприємства шляхом 
використання ресурсів пошукового просування та інструмент, що дозволяє залучати потенційних клієнтів з 
Інтернету. 

В процесі розвитку соціальних мереж та Інтернету, пошуковий маркетинг набув великої популярності та 
затребуваності в сфері бізнесу. Пошуковий маркетинг використовує пошукові системи для приваблення 
цільових користувачів та для досягнення бізнес-цілей таких як: залучення працівників, партнерів чи клієнтів, 
забезпечення максимального охоплення бренду, покращення репутації бренду серед результатів пошуку в 
мережі, завоювання довіри цільової аудиторії та збільшення кількості замовлень окремих товарів чи послуг.  

В процесі здійснення SEO-маркетингу використовуються: зовнішня оптимізація ресурсу, внутрішня 
пошукова оптимізація, SERM, тобто робота з репутацією компанії в конкретній мережі. При впровадження 
внутрішньої оптимізації, видимість в пошуку збільшуються, таким чином збільшується охоплення переглядів. 
Для максимізації позитивного результату проводять розширення функціоналу ресурсу, відсієння нецільового 
трафіку, працюють над зручністю платформи та збільшують показники конверсії. В результаті на сайті 
збільшується відвідуваність та популярність, робота з клієнтами та партнерами стає зручніша та ефективніша. 

Чому SEO-маркетинг набув такої популярності? Перш за все – це універсальний спосіб просування. Він 
підходить для більшості типів підприємств та продукції. SEO-маркетинг забезпечує стабільний притік цільових 
інтернет-користувачів на сайт, а згодом і отримання трафіку з пошуку. Так як пошуковий трафік безкоштовний 
– не потрібно затрачати кошти на кліки чи переходи з сторінок, а за статистичними даними з пошуку приходить 
не менше половини всіх відвідувачів сайту. Хоча переваг SEO-маркетинг має багато переваг, існують декілька 
недоліків таких як: великі терміни, пошукові системи відслідковують зміни мільйонів сайтів одночасно , тому 
потрібно достатньо багато часу, щоб внесені зміни , або вдосконалення дали результат. Ще одним недоліком є 
велика трудомісткість, Для створення якісного та ефективного ресурсу потрібно команда спеціалістів та не 
один місяць роботи, окрім цього потрібно часто поновлювати дані, впроваджувати нові функції чи продукти 
для забезпечення росту продаж. Окрім вищезазначених недоліків, можна відзначити ще постійну конкуренцію 
за позиції. Необхідно регулярно додавати новий контент, проводити оптимізацію щоб зберігати високий 
показник трафіку тим самим залишатися на лідируючих позиціях серед конкурентів [1]. 

Для ефективної пошукової оптимізації важливо знати, що кожен день пошукові системи опрацьовують 
більше 6,5 млрд запитів, 93% з яких це запити здійснення з метою одержання конкретної інформації. 51% 
трафік для бізнес-сайтів генеруються через системний пошук, 10%- за допомогою платної реклами, а 5%- 
перенаправляються з соціальних мереж. За дослідженнями, половина усіх запитів складається з чотирьох слів , 
або більше. Запити зі смартфонів є популярнішими ніж пошуки з інших пристроїв, запити з телефоні складають 
51,4%, з ноутбуків та стаціонарних комп’ютерів- 43,4%, з планшетів- 4,9%, з інших пристроїв-0,13%. 30% 
запитів з мобільних телефонів стосуються локального пошуку товарів чи послуг [2]. 

Отже, в сучасних умовах конкуренції, компанії намагаються максимально використати всі можливості, 
щоб зацікавити та завоювати клієнта, тому в період  диджиталізації використання SEO-маркетингу є не просто 
актуальним, а необхідним інструментом маркетингової діяльності. 

 
1. Дрокіна Н. І. «SEO-оптимізація сайту підприємства як інструмент інтернет-марктеингу»// Стаття УДК 

339.138:004 
2. Сапега Л.І., Співаковська Т.В «Особливості контерт-маркетингу як самостійного елементу просування 

в Інтернеті»// Стаття УДК 339.138 
3.SEO-маркетинг [Електронний ресурс] – режим доступу: https://elit-web.ua/blog/seo-marketing. 
4. 5 ключевых направлений интернет-маркетинга для успеха в 2018 году [Електронний ресурс] – режим 

доступу: https://geniusmarketing.me/lab/5-klyuchevyx-napravlenij-internet-marketinga-dlya-uspexa-v-2018-godu/ 
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КАНАЛИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ 
 

Започаткування виробництва, в сучасних умовах, передбачає визначення наперед можливості продажу 
виробленої продукції. Продаж є основним наповнювачем підприємств грошовими засобами, тому планування 
продажу вимагає чіткого поділу на канали.  

Сучасний ринок перенасичений товарами і послугами. Завдання щодо виведення на торгівельні май-
данчики нового продукту є непростим, тому забирає багато часу і грошей. Однак у маркетологів і маркетин-
гових агенств є надійні методи просування товару на ринок[2]. 

Канал просування в маркетингу – це засіб, за яким передається інформація про товар споживачам. Для 
залучення покупців і збільшення обсягів продажів компанії використовують маркетингові технології, які 
орієнтовані на масового споживача. Якщо організація виробляє ексклюзивну продукцію, то в цьому випадку 
просування товару носить персоналізований характер [1]. 

Головною метою процесу просування є стимулювання, а отже, поліпшення попиту. Коли підприємство 
збирається запропонувати ринку новий товар, то споживач може зреагувати позитивно у тому випадку, якщо 
отримає інформативну характеристику товару. Наявність при цьому зворотного зв'язку є обов'язковою. Після 
того як споживач більш-менш ознайомлений з товаром, головним у просуванні, перед підприємством постає 
задача переконати його в необхідності зробити покупку. А для цього треба домогтися його прихильності, 
зуміти переконати в необхідності товару. Якщо товар набрид покупцеві, то у такому випадку варто час від часу 
підкреслювати його найкращі риси та якості для зміцнення образу товару та стимулювання збуту [3]. 

Виділяють чотири групи маркетингових каналів просування: 
• масові; 
• локальні; 
• особисті; 
• індивідуальні. 
Масові канали просування характерні для недорогих товарів масового попиту. До таких каналах 

відносять рекламу в засобах масової інформації, зовнішню рекламу, саму упаковку товарів низької цінової ка-
тегорії, рекламу в / на громадському транспорті, рекламу на пакетах, пряму рекламу.Локальні канали обслуго-
вують не всю масу споживачів, а конкретну групу. Інформація доходить до того, хто знаходиться в потрібному 
місці і в потрібний час.Особисті канали, як і масові є недорогими і доступними споживачам. Але при цьому 
вони специфіковані. Це означає, що вони працюють на конкретну цільову аудиторію. У цьому випадку ефек-
тивним каналом просування є сарафанне радіо. Індивідуальні канали характерні для просування товарів промис-
лового призначення або споживчих товарів класу преміум. У цьому випадку вся інформація, яка надходить від 
компанії на адресу компаній або фізичних осіб іменна або персоналізована[1]. 

Після вивчення всіх каналів просування товару і залучення цільового трафіку необхідно вибрати ті, які 
будуть ефективними. Якщо бюджет достатній, то можна і не вибирати, а застосувати всі канали в комплексі. 
Так компанія швидше розкрутить себе, свою продукцію і бренд [1] 

Будь-яка контент-маркетингова стратегія включає постійний аналіз і підбір каналів. Методом проб і 
помилок можна домогтися в результаті реальних продажів свого товару. Однозначно визначити, який саме 
канал просування є найефективнішим, неможливо. Правильне використання будь-якого каналу призведе до 
позитивних результатів. Для кожного конкретного випадку підходить свій канал просування [1]. 

Отже, на канали реалізації мають вплив попит та пропозиція, кількість населення, якість продукції, 
споживчі характеристики тощо. 

 
1. Канали просування товару – Моя освіта – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://moyaosvita.com.ua/marketing/kanali-prosuvannya-tovaru/ 
2. Основні методи просування товару на ринок About Marketing–[Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://aboutmarketing.info/osnovy-marketynhu/osnovni-metody-prosuvannya-tovaru-na-rynok/ 
3. Просування товару, стимулювання  збуту, пропаганда, персональний продаж, реклама– 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://pidru4niki.com/1333122239788/marketing/prosuvannya_tovaru_stimulyuvannya_zbutu_propaganda_per
sonalniy_prodazh_reklama 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ DIGITAL-MARKETING 
 

Digital-marketing (цифровий маркетинг) є ефективним способом просування бізнесу за допомогою 
цифрових технологій із використанням різних ресурсів (ТБ, зовнішня реклама, радіо, Інтернет тощо). Digital-
marketing повинен постійно оновлюватись та шукати нові методи, зміни в алгоритмах та тенденціях через що 
першочерговим завданням постає необхідність у знанні смаків споживачів при здійсненні покупок онлайн, 
ефективних онлайн-платформ, методів стимулювання покупок тощо.  

До основних маркетингових тенденцій останніх років варто віднести: 
1. Віртуальна і доповнена реальність. 
Технології доповненої реальності (Augmented Reality, AR) здатні проектувати створену цифрову інфор-

мацію поза екранами пристроїв. Тоді як технології віртуальної реальності (Virtual Reality, VR) за допомогою 
360 картинки переносять людину увіртуальний світ, де навколишнє середовище повністю змінене і його можна 
побачити за допомогою смартфона або іншого пристрою, проте для занурення у нього знадобиться спеціальний 
шолом або окуляри. Очікується, що у 2020 році AR перевершить по популярності VR, не дивлячись на 
попереднє його лідерство. Багато великих компаній вже використовують AR. В IKEA, наприклад, є додаток, 
який дозволяє перед покупкою візуалізувати, як будуть виглядати меблі в їхньому домі, а Zara створює порож-
ні, але привабливі вітрини магазинів, які спонукають споживачів завантажувати додатки AR, щоб побачити 
товари. 

2. Інтерактивний контент. 
До інтерактивного контенту можна віднести будь-який контент (наприклад, ігри, інтерактивні відео, 

конкурси, вікторини, калькулятори, книги тощо) який передбачає активну участь користувача, підштовхує його 
здійснити будь-які дії. Згідно з дослідженням 91% користувачів шукають візуального й інтерактивного 
контенту. Прикладом такого інтерактивного контенту є виробник чіпсів Lay's, компанія запустила інтерактив, 
мета якого – визначити оптимальний смак чіпсів на літо. Причому тут йде комбінація відеоконтенту з тестами. 

3. Персоналізація. 
Персоналізація – це маркетингова стратегія, яка заснована на даних споживача, головна опора якої  в  

людській особистості. Вона демонструє, як працює індивідуалізація пропозиції, продукту та іншого контенту 
для споживача ґрунтуючись на їх попередніх покупках, демографії або будь-яких інших персональних даних. 
До прикладу, компанія Coca Сola запустила програму під назвою «Знайди свою Coca Сola…» (в англійському 
варіанті – «Share Coca Cola with…»), у рамках якої логотип на пляшці був замінений різним іменами. По суті, 
це вірусна акція, спрямована на запуск нового тренду в соціальних мережах. Проте, у Instagram хештег кампанії 
був використаний понад 340 000 разів, а 96% відгуків були або позитивними або нейтральними. 

4. Контент-маркетинг. 
Контент-маркетинг – інструмент по залученню нових клієнтів і комунікації з ними через поширення 

корисного контенту. Його можна поширювати в будь-якому форматі: написання кейсів, статті та новин, 
малювання інфографіки, публікуванні звітів і результатів соцопитувань і т. ін. 

5. Відео контент. 
Відео-маркетинг – спосіб комунікації із споживачами за допомогою відео контенту.  90% клієнтів 

говорять, що саме відео допомагає їм прийняти рішення про покупку. Найефективнішими є короткі ролики, які 
передають інформацію про продукт, знайомлять з брендом або продають послугу. 

Отже, можна зробити висновок, що Digital-marketing є  найбільш перспективним напрямком маркетингу 
адже сприяє ефективній взаємодії та налагодженню комунікації із споживачами. Тому, вітчизняним 
підприємствам варто відмовлятись від традиційної маркетингової кампанії та надавати перевагу новим 
технологіям як це роблять всесвітньо відомі компанії. 

 
1. Вертайм К., Фенвик Я. Цифровой маркетинг. Как увеличить продажи с помощью социальных сетей, 

блогов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://f.ua/alpina-pablisher/cifrovoy-marketing-kak-uvelichit-
prodaji-s-pomosheyu-socialniyh-setey-blogov-viki-resursov-mo.html#read_68162 (дата звернення: 14.10.2020). 

2. Дж. Вюббен «Контент – це валюта» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.mann-ivanov-
ferber.ru/books/paperbook/content-is-currency/ (дата звернення: 14.10.2020). 
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СОЦМЕРЕЖА "TIKTOK":   
БЕЗГЛУЗДІ ТАНЦІ ЧИ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ ТА ПРОДУКТУ 

 
TikTok -соцмережа для створення та поширення відео та онлайн-трансляцій. Сервіс запущено у вересні 

2016 компанією ByteDance. У червні 2018 року TikTok вже мав 500 мільйонів щомісячних користувачів у 
всьому світі. Він став найзавантажуванішим застосунком у світі на Apple'sAppStore у першій половині 2018 
року з приблизно 104 мільйонами завантажень, обійшовши рекорди PUBG Mobile, YouTube, WhatsApp та 
Instagram протягом цього періоду[1; 2].  

TikTok для споживача – це значною мірою розваги  і майданчик для відпочинку. Для бізнесу -це 
можливість вибудовувати пізнаваність та довіру серед покоління Z, адже саме воно є основною частино усіх 
користувачів. Можна вважати, що TikTok- це засіб збору аудиторії, яка згодом отримає самостійну купівельну 
можливість і буде приносити бізнесу дохід. В основному для брендів (бізнесу) платформа є таким засобом, 
який потребує вкладень, що не приносять миттєвої окупності, тому можна говорити про “життєвий цикл клієн-
та” (ЖЦК). ЖЦК дозволяє домогтися збільшення продажів при відсутності зростання ринку, значно підвищити 
ефективність інвестицій в маркетинг. 

Людей, що знайомі із платформоюTikTok,можна поділити на 3 категорії:ті хто знають про неї, але не 
користуються;знають і використовують, проте не створюють контент;знають, використовують і створюють 
контент. 

“TikTok- безглузді танці” – одна із найбільш популярних фраз, першої категорія людей. Саме вона може 
ввести в оману маркетологів,внаслідок чогодана соцмережачастопросто не розглядається як платформа для 
просування бізнесу. Проте,навіть перша категорія стикається із контентом, яким наповнений TikTok, оскільки 
той часто поширюється і в інших соціальних мережах.Для брендів найбільш важливими є 2-га і 3-тя категорії 
користувачів, оскільки саме вони і формують аудиторію, із якою фірмам доводиться працювати. Кумедні відео 
з танцями -це велика частка усього контенту, що продукується третьою категорією користувачів. Напрямками 
контенту, який переважає у TikTok, є тренди TikTok, танці, переодягання, фокуси, ASMR, а крім того і контент, 
необхідний бренду для залучення користувачів, та рекламні інтеграції з блогерами.  

СоцмережаTikTok не будується навколо показникапідписників. Основною срічкою у TikTokє рекомен-
дації, тому користувачу необов’язково підписуватися на бренд, щоб бачити його контент. Можна виділити 
чотири формати рекламних інтеграцій: brandtakeover або банер бренду при вході у додаток (до 5 секунд); 
реклама в стрічці (до 15 секунд); hashtagChallenge; 2D/3D лінзи і доповнена реальність. Можливості TikTok 
дозволяють реєструвати цільову дію, зорієнтувати рекламні інтеграції на найбільш зацікавлену аудиторію і 
коректувати налаштування. В якості цільової дії,до прикладу, можуть бути обрані реєстрація на сайті, перегляд 
товару, додавання в кошик, відправка форми, консультація в чаті, оформлення та оплата замовлення. 

Вдалим прикладом ефективності поширення контенту у соцмережі TikTok є ролик, знятий Нейтаном 
Аподака із штату Айдахо у США. Так, його відео стало віральним (станом на 9 жовтня 2020 р. тільки в TikTok у 
нього понад 32 мільйони переглядів). Пісня, що звучала у відео, отримала нову популярність (105 000 
завантажень  на день проти 49000 разів), а продажі пісні зросли на 1137%. Сік «OceanSpray», який Аподака пив 
у ролику, почали миттєво розкуповувати. Таким чином лише одне відео повернуло популярність старій пісні та 
сприялострімкому зростанню обсягів продажу соку «OceanSpray»[3]. 

Українські бренди також підхопили тенденцію просування в TikTok. Так, за результатами досліджень, 
можна виділити такі основнібренди, що успішно працюють із різною аудиторією і залученістю:у категорії 
електроніки –ТМ «Алло», «Фокстрот», «Цитрус»;одягу і взуття – ТМ Intertop;у сфері товарів для здоров'я і 
краси – ТМ «Єва»;маркетплейси– «Розетка», банки – «Монобанк», «Ощадбанк». 

Отже, соцмережуTikTok можна вважати дієвим інструментом підвищення впізнаваності, популярності 
торгової марки, налагодження і підтримання тісного контакту із цільовою аудиторією та її розширення, а також 
формування прихильності споживачів, що, в свою чергу, сприятиме зростанню обсягів продажу товарів/послуг 
фірми. 

 
1. The biggest trend in Chinese social media is dying, and another has already taken its place. URL: 

https://www.cnbc.com/2018/09/19/short-video-apps-like-douyin-tiktok-are-dominating-chinese-screens.html. 
2. Is TikTok Setting the Scene for Music on Social Media? URL: https://blog.globalwebindex.com/trends/tiktok-

music-social-media/. 
3. Fleetwood Mac’s ‘Dreams’ Is Back on the Charts URL: https://www.rollingstone.com/music/music-

news/fleetwood-mac-dreams-tiktok-1068856/. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ E-COMMERCE В УКРАЇНІ 
 

E-commerce в Україні розвивається досить швидкими темпами. Згідно з відомостями компанії Netpeak Group 
приріст частки e-commerce в сукупному обсязі світової торгівлі з 2008 по 2018 рік склав від близько 10%. За даними 
порталу Statista, загальний світовий дохід від електронної торгівлі в 2022 році може досягти $ 6,5 трлн. [1].  

Оскільки e-commerce по своїй суті – лише інструмент для реалізації товарів і послуг, нехай і високо-
технологічний, його результативність багато в чому залежить від загального стану бізнесу. Доступ до електрон-
ної комерції сьогодні можливий з будь-якого смарт-пристрою. Нагадаємо, що сьогодні в світі до Інтернету 
підключені 7 млрд пристроїв, а до 2022 року їх кількість збільшиться до 50 млрд. І це при тому, що населення 
планети – близько 8 млрд чоловік. Так глобалізація Інтернету, доступ до якого ще 10 років тому був менш ніж у 
20% населення планети, а сьогодні є майже у 45%, і невідворотний процес зростання телекомунікаційних 
потужностей сприяють появі все нових бізнес-моделей і ламають принципи роботи існуючих галузей [2].  

Отже, цифровізація – єдиний спосіб збереження конкурентоспроможності в Індустрії 4.0. І це не тільки 
зобов'язує традиційні компанії слідувати цифровому тренду, але наділяє новою силою малих і середніх 
підприємців по всьому світу. Крім того, використання e-commerce значно збільшує зростання кількості 
відповідальних споживачів. Багато хто недооцінює цей тренд, що прийшов з заходу, і абсолютно даремно. 
Українці все частіше замислюються про усвідомлене споживанні, формуючи таким чином екосистему в нашій 
країні. Ініціативу активно підтримали і багато компаній. Наприклад, слідом за всесвітньо відомими Versace, 
Armani, Michael Kors і Jimmy Choo від використання шкіри та хутра в своїх товарах відмовилися такі українські 
дизайнери, як Elenareva, Andre Tan, Ksenia Schnaider, Bevza і інші. Ще один приклад – український лідер в 
сегменті еконапрямку (продаж косметики та парфумерії – LIGA.net) в Інтернеті Makeup.ua, який відмовився від 
звичних для користувачів поліетиленових пакетів при пересиланні своїх посилок. 

Продажі в Інтернеті користуються великою популярністю частково ще й тому, що такий вид торгівлі не 
оподатковується, ні для споживачів, ні для продавців. В Україні більшість дрібних продавців працюють в тіні. 
Загальної системи, яка б контролювала продажу в Інтернеті немає. Глобально ця ситуація поки не зміниться. 
Однак перевірки бізнесу податковими службами останнім часом сильно почастішали, і на перспективу їх стане 
більше. Це стимулює компанії виходити з тіні. 

Для підтримки розвитку відповідального e-commerce пропонуємо зорієнтувати зусилля: 
1) держави на розроблених стандартів діяльності в сфері e-commerce, вивчення та інформування українських 

бізнес-структур щодо діючих міжнародних норм торгівлі; розробку надійних інструментів: податкові, валютні 
та митні; захід в Україну великих платіжних сервісів; 

2) підприємців на розвиток кооперації з метою побудови сайтів однієї галузі чи сфери діяльності; 
взаємодопомогу в напрямі удосконалення інфраструктури, майданчиків, освіти, реєстрації період карантину 
COVID 19, а також налагоджених каналів продажів та дослідження онлайн ринку.  

Отже, онлайн-торгівля, безготівкові платежі в Інтернеті й криптовалюта – це світові тенденції, які вже не 
просто прийшли в Україну, а й активно розвиваються в нашій країні. Саме ті компанії, які зроблять акцент на 
застосуванні цих рішень, будуть визначати майбутнє українського бізнесу. 

 
1. Е-commerce-2020: перспективи для України http://zavarnik.biz/e-commerce-2020-perspektivy-dlya-ukrainy 

(дата звернення: 12.10.20) 
2. Что такое e-commerce?  URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/5ddbf53e9a7947d0568ef37c (дата 

обращения: 12.10.20) 
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ПРИНЦИПИ ПСИХОЛОГІЇ ПРОДАЖІВ У СУЧАСНОМУ МАРКЕТИНГУ 
 

Є така народна мудрість:ходити в магазин зі списком і не голодним. Але як би ми не старались їй 
слідувати, зайві товари опиняються у пакетах. І всьому виною психологія продажів, які використовують 
продавці і маркетологи, щоб здійснювати продажі [1]. Отож, розглянемо 7 принципів психології продажів.  

1.Заслужіть довіру. Перший етап найскладніший і найважливіший. Довіру нелегко заслужити, але без 
неї не роблять навіть найпростіші операції. Довіра покупця виникає з емпатії продавця, коли той щиро хоче 
допомогти клієнту вирішити проблему і не прогадати. Ставлення до клієнтів як до «гаманців на ногах» за 
принципом «плати і йди» не викликає довіри і не веде до довгострокових відносин. 
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2. Використовуйте емпатію. Чуйність до інших осіб стане хорошим продавцем. Так, продавець думає про 
продажі. Це людина результату, а не процесу. Але при підготовці клієнта до продажу продавець відключається 
від себе і зосереджує всю увагу на покупця. Він слухає його мову, ловить і розшифровує невербальні сигнали, 
підтримує діалог за допомогою навичок активного слухання. Нетерпіння, дратівливість, лінь, нудьга – всі ці 
речі продавець залишає поза діалогом з клієнтом. Ваша мета – не продати прямо зараз, а створити клієнту 
гарний настрій, запропонувати дружню підтримку, щоб він пішов з покупкою задоволений і щасливий. А вас 
запам'ятав як людину, здатну дати позитивні емоції, а не тільки, умовно кажучи, хорошу сорочку.  

3. Вивчайте людей. Продавцю варто поєднувати розвинену інтуїцію з теоретичною базою: знати 
типології особистості, особливості продажів інтровертам і екстравертів, чоловікам і жінкам, підліткам та 
пенсіонерам. Теорія допомагає структурувати ваші власні відкриття і продавати системно. 

4. Переконуйте, а не тисніть. Висуваючи аргументи, вам потрібно бути послідовним, чесним і відкритим. 
Незалежно від того, з ким ви говорите: директором величезної корпорації або хлопцем, які прийшли купити 
смартфон в кредит. Зазвичай, якщо продукт хороший і людині він потрібний, досить просто достукатися до 
нього, подолавши упередження, апатію. Для цього продавець концентрується на словах клієнта і говорить те, 
що він хоче почути. Уміння продавати починається з уміння слухати і бачити нюанси. 

5. Проявляйте турботу і повагу. Клієнт не завжди правий, але завжди має право на вашу турботу і повагу. 
Це не тільки включення режиму «я вас слухаю» при продажу, але і підтримка відносин «в дорогу». Спитатися, 
як справи, привітати з особистим святом, запропонувати щось унікальне, вислухати його до і після покупки. Ці 
короткі неформальні розмови начебто зателефонувати зайвий раз або зробити щось бонусом і формують теплі 
ділові відносини. 

6. Захоплюється харизмою. Більшість сигналів в діалозі – невербальні. Тому важливо, як ви виглядаєте, 
як тримайте себе. Співрозмовник зчитує тембр голосу, жести і міміку, зачіску, посмішку, поставу. І ще таку 
малозрозумілу річ, як енергетику. Образ в цілому – те, про що також повинен турбуватися продавець. 

7. Вдосконалюйте ораторські навички. Про те, як говорити переконливо, коротко і сильно, варто на-
писати не одну статтю. Скажу лише, що ораторські навички – це не тільки виступи зі сцени. Продавець теж 
вміє говорити так, щоб його слухали: натхненно, цікаво, змістовно. 

Отже, можна зробити висновок, що психологія і принципи продажів незмінні вже тисячоліття. Прода-
вець повинен бути наполегливим, але не нав'язливим. Концентруватися на потребах клієнта. Застосовувати  
різні техніки, але не забувайте про турботу і повагу. Продаж неодмінно відбудеться. Зрештою, в угоді зацікав-
лені і продавець, і покупець. 
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PОЛЬ ФIНAНCОВОГО МAPКEТИНГУ ПPИ ЗAЛУЧEННI КAПIТAЛУ НA ФОНДОВОМУ PИНКУ 
 

Пpоблeмa підвищення ефективності ринку цiнних пaпepiв, як мeхaнiзму залучення iнвecтицiй в 
реальний сектор економіки давно cтaлa помиреною тeмою в працях світових eкономicтiв. Пpи цьому поpяд 
з обґрунтуванням форм i мeтодiв державного регулювання pоботи фондового ринку aвтоpи підкреслюють 
необхідність пpинципової змiни маркетингової стратегії інвестиційних банків та pолi емітентів на ринку 
цiнних пaпepiв [1].  

Cфepою діяльності фінансового мapкeтингу є фінансів pинок, де один i той же cуб'єкт може виcтупaти в 
pолi пpодaвця фінансових aктивiв i в pолi покупця цих aктивiв. Тaк, бaнк, зaлучaючи кошти вклaдникiв, є 
покупцeм фінансових aктивiв, a вклaдники – їх пpодaвцями. Видaючи кредити позичaльникaм, банк виcтупaє в 
pолi пpодaвця кредитного кaпiтaлу, a позичaльник – в pолi його покупця. Тому умовно cлiд розрізняти двa види 
iнвecтоpiв: iнвecтоp-пpодaвeць, інвестор-покупeць. 

Eфeктивнe використання можливоcтeй фінансового pинку, перш за вce в чacтинi тpaнcфоpмaцiї зaощa-
джeнь в iнвecтицiї, передбачає aктивну взаємодію eмiтeнтa з iнвecтоpaми (aкцiонepaми, влacникaми облiгaцiй) i 
поcepeдникaми. Caмe тaкий пiдхiд cпpияє підвищенню пpивaбливоcтi цiнних пaпepiв для iнвecтоpiв, форму-
вання об'єктивної ринкової оцінки фінансових iнcтpумeнтiв, зниження витpaт на мобілізацію кaпiтaлу, виpiшeн-
ня корпоративних конфлiктiв. 
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У CШA i кpaїнaх Зaхiдної Євpопи нeобхiднicть в подiбнiй діяльності виниклa щe в 1960-х pp., і вжe тодi 
з'явилacя iдeя викоpиcтовувaти в pоботi на ринку цiнних пaпepiв широко вiдомий i уcпiшно застосовується на 
ринку товapiв i поcлуг маркетингів пiдхiд. З тих пір на Зaходi icнує i розвивається концепція фінансового 
мapкeтингу, якa дозволяє ефективно виpiшувaти пpоблeми пiдпpиємcтв-eмiтeнтiв на фінансовому ринку [3]. 

Можливi два принципово piзних вapiaнти фінансового мapкeтингу пiдпpиємcтвa: дiї, що пepeдують i 
cупpоводжують пepвиннe розміщення цiнних пaпepiв, в тому числі eмiciю облігацій i IPО (Initial Public 
Оffering) – перше публічне розміщення акцій компaнiї, a також зaходи, спрямовані на вторинний ринок цiнних 
пaпepiв. Мapкeтинг на вторинному ринку цiнних пaпepiв – потeнцiйнa сфера дiяльноcтi будь-якого акціонер-
ного товapиcтвa, aкцiї якого пepeбувaють у вільному обiгу, тaк як від iнтepecу iнвecтоpiв, де вжe обepтaютьcя 
на ринку фінансові інструменти бaгaто в чому зaлeжaть результати майбутніх eмiciй. 

Нaйбiльш очевидна пepeвaгa високого куpcу акцій полягaє в істотному зниженні витpaт на мобілізацію 
кaпiтaлу. Нaпpиклaд, пepвиннe розміщення мільйона акцій номінальною вapтicтю 200 гpн. Aкцiя пpинece 
додaтково 20 млн гривень за рахунок зростання емісійного куpcу вcього нa 10% (збільшення вapтоcтi до 220 
гpн. / aкцiя) [2; 3]. 

Отже, маркетингів пiдхiд передбачає послідовну орієнтацію нa вимоги pинку, через що емітент повинeн 
поcтiйно зaймaтиcя доcлiджeннями фінансового pинку. Зaзвичaй виділяють тaкi сектори фінансового pинку, як 
ринок кpeдитiв, фондовий pинок, вaлютний ринок i ринок золотa. Дiї пiдпpиємcтвa по залученню iнвecтицiй 
шляхом eмiciї цiнних пaпepiв cпpямовaн нa фондовий pинок, тому саме вiн є бeзпоcepeднiм об'єктом 
маркетингових доcлiджeнь.  

Paзом з тим інші сектори нaдaють потeнцiйним інвесторам aльтepнaтивнi cпоcоби вклaдeння коштiв 
(банківські вклaди, купівля вaлюти i т.д.) через що eмiтeнту потрібна інформація про оcновнi тенденції та пpо-
цecи, що характеризують сучасні ринки кpeдитiв, вaлюти i золотa. Paзом з тим aктивнa, орієнтовна нa вимоги 
учacникiв ринку діяльність eмiтeнтiв є, поpяд з удосконаленням фінансового мapкeтингу, нeобхiдною умовою 
підвищення ефективності ринку цінних пaпepiв як мeхaнiзму фінансування iнвecтицiй в реальний сектор 
економіки [4]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ INFLUENCEMARKETING  
НА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ 

 
Блогери можуть мати величезний вплив на те, 

 що їхні прихильники вирішать придбати. 
Андреа Косчеллі 

 
Соціальні мережі вже давно увійшли в наше життя, і зараз одним з найдієвіших методів просування 

бренду є його рекламування на таких платформах, як Instagram, YouTube, Facebook чи Twitter. Якщо раніше 
рекламні контракти укладали із популярними зірками шоу-бізнесу, то сьогодні бренди не тільки замовляють 
рекламу у блогерів, а й роблять їх своїми амбасадорами, обличчями рекламних компаній, замінюючи моделей. 

Опитування MediaKix показало, що 80% маркетологів вважають InfluenceMarketing ефективним. 
InfluenceMarketing – це спосіб просування товарів та послуг через лідерів думок[1].Варто сказати, що в одних 
брендів інтеграції з блогерами проходять успішно, а інші розчаровуються в цьому методі просування і 
перестають з ними працювати. Переваги та недоліки впливу Influence Marketing на формування споживацької 
поведінки наведено на рис. 1. 

Висока довіра до інформації від блогера. Зрозуміло, що інфлюенсери, маючи свою аудиторію, нама-
гаються побудувати з нимидовірливі відносини. Тому, можна стверджувати, що рекламуючи певний товар чи 
послугу,блогери виступають посередниками між споживачами та брендом.  

Значне охоплення цільової аудиторії. Для аудиторії улюблений блогер виступає прикладом для 
наслідування, тому підписники захочуть, наприклад, одягатися в тих самих магазинах, користуватися тією ж 
самою продукцією, що й інфлюенсер. 
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Рис. 1. Переваги та недоліки впливу Influence Marketing на формування  
споживацької поведінки 

 
Різноманітність прояву реклами. Блогер різними способами ділиться інформацією про продукт чи послу-

гу зі своєю аудиторією. Це може бути пост, згадка в історії,  тестування, огляд тощо.  
Неможливо передбачити, що саме скаже блогер про продукцію. За умовами співпраці, бренд передає 

інфлюенсеру продукт безкоштовно для проби та оцінки. Тому є варіант того, що блогеру не сподобається товар, 
і він напише негативний відгук.  

Важко обрати потрібний блог. Щоб реклама була ефективною, вік, стать та захоплення інфлюенсера 
повинні збігатись з потрібною цільовою аудиторією для бренда. Також важлива активність підписників. 

Зазначимо, що за час карантину попит на послуги інфлюенсерівсуттєвовиріс. Це пов’язано з тим, що 
багато компаній згортали рекламні кампанії на ТБ, але все одно потрібно було рекламуватися, тому перевага 
віддалась соцмережам. Люди почали проводити більше часу онлайн, перш за все тому, що хотіли дізнатися 
більше про пандемію, свіжі новини, читати історії хворих і людей, які одужали, і т.д., тому вигідно було 
створювати діджитал-рекламу. Відтак, реклама у блогерів є методом просування, яким активно користуються 
різні бренди. І це доводить свою ефективність,оскільки найкраща реклама – це та, яка не виглядає нею, тобто не 
є нав'язливою і очевидною. Рекламуючи продукцію, інфлюенсери не повідомляють про співпрацю з брендом, 
тому споживач, коли бачить рекомендацію товару чи послуги, сприймає це як особисту думку автора тому й не 
піддає сумніву їхню якість та ефективність. 

 
1. Influencer-маркетинг: робота з блогерами і лідерами думок: чому варто вивчати Influencer-маркетинг 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://netology.ru/programs/influence-marketing#/ 
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МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРНОГО ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОМПАНІЇ В РИНКОВИХ УМОВАХ 

 
В умовах пандемії в світі і в Україні, зокрема, яскраво проявилися системні проблеми в різних галузях 

економіки, які дотичні до вирішення стратегічних завдань покращення якості життя і здоров‘я людей. В першу 
чергу це стосується фармацевтичного ринку країни і всіх суб’єктів, як його учасників. Від ефективності роботи 
кожного з них залежатимуть можливості своєчасного задоволення суспільних потреб у лікарських засобах та в 
оновленні фармацевтичного виробництва. 

Через великі витрати на D&R (дослідження і розробки) не кожне фармацевтичне підприємство має 
фінансові можливості для впровадження інновацій. В Україні в галузі охорони здоров’я кожне четверте 
підприємство від їх загальної кількості у 2018році було збитковим, що породжує нові виклики для економіки і 
менеджменту у сфері фармацевтичної індустрії.  

Проблеми ефективного менеджменту якості у фармацевтичній індустрії досліджували О.В. Посилкіна [1], 
перспективи розвитку фармацевтичного ринку – Гавриленко Н.І., Кулич Я.В. [2], стан і перспективи даного ринку, а 
також фактори впливу на фінансові результати оцінено в роботіГречко А.В. і Лучка В.В. [3], особливості організації 
та економіки у фармації визначено в роботі ГромовикаБ.П., ТерещукС.І., Чухрай І.Л. [4]. 

Фактори, що впливають на фінансові результати  компаній фармацевтичної індустрії: Законодавство про 
патентний захист в країні і терміни дії патенту на лікарські препарати; Законодавство про державно-приватне 
партнерство; ціна залученого капіталу (відсотки за кредит; доходність облігацій для приватних компаній); 
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співвідношення експорт/імпорт або коефіцієнт покриття експорту та його динаміка в умовах кризи; ефектив-
ність фондового ринку і темпи росту ринкової вартості компаній – лідерів ринку та аутсайдерів; концентрація 
ринкової влади і важелі регулювання діяльності монополістів; бар’єри на ринку (диверсифікація виробництва  
лідерів фармацевтичного ринку та їх економія на масштабі продаж); пільги на податки для певних товарних 
груп лікарських засобів, наприклад, на  ліки-сироти, на інноваційні технології чи нові препарати; зміна частки 
на ринку в умовах (нового податкового законодавства; пандемії; тиску конкурентів); доступ до цифрових 
технологій у фармації та їх практична цінність. 

Варта зазначити, що здатність підприємства до розвитку в різних конкурентних ринкових умовах або 
т.зв. конкурентний розвиток – це, в першу чергу, якісні та прогресивні зміни внутрішнього середовища, що 
відображають його вміння своєчасно реагувати на ринкові ситуації, інтеграційні процеси, зміну правил гри 
щодо обміну ресурсами, розподілу ринкової влади, прибутку, інституційні обмеження [5, c. 8]. 

Розвиток фінансової аналітики для оцінювання активів в умовах інфляції, використання сучасних 
цифрових рішень для обліку затрат, легалізація діяльності суб’єктів фармацевтичного ринку, врахування 
факторів ризику в економіці, зокрема, в умовах пандемії – ці проблеми є особливо актуальними в Україні і 
можуть бути предметом подальших наукових і прикладних досліджень. 
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СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ: 
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 
Поруч із стрімким ростом, бізнес все частіше акцентує увагу на соціальних проблемах як на національ-

ному, так і на глобальному рівні. Підвищення соціальної відповідальності бізнесу, заохочення до соціальної 
активності підприємців є першочерговими умовами для створення соціальної стабільності та соціального 
благополуччя у країні [1]. Це сприяє актуальності даної теми. 

Останніми роками відчутно посилився інтерес до соціально-відповідального маркетингу, що є одним із 
шляхів практичного вираження концепції соціальної відповідальності бізнесу. Проте, незважаючи на значну 
зацікавленість до даної концепції,її теоретичнепідґрунтяна сьогодні не є достатнім, про що свідчить наявність 
слабко поєднаних між собою теорії та практичних застосунків [2, с. 718]. Поняття соціально-відповідального 
маркетингу трактують як процес виявлення та задоволення потреб споживачів з урахуванням потреб суспільст-
ва в цілому [3, с.118]. До принципів соціальної відповідальності відносять:прозорість, етичну поведінку, повагу 
до інтересів зацікавлених сторін, дотримання верховенства закону, міжнародних норм поведінки, прав людини. 
Переорієнтація на засади соціально-відповідального маркетингу повинна бути спрямована на виробництво 
якісних та безпечних товарів; сприяння охороні навколишнього середовища; спонсорську та благодійницьку 
діяльність, участь у розв’язанні кризових ситуацій в громаді; співпрацю з місцевою владою та неурядовими 
організаціями [3, с. 121].  

Проведення такої політики помилково вважати справою лише всесвітньо-відомих бізнесів-гігантів, 
змушених виправдовувати свої великі прибутки перед суспільством або згладжувати екологічний та соціальний 
дисбаланс, створений їх діяльністю. Натомість, це повинно бути усвідомленим вибором та складати основу 
цінностей та принципів компаній, що формуватиме їх зовнішнє та внутрішнє середовище.  

Одною із основних складових відповідального маркетингу є соціально-відповідальна реклама. Зробивши 
її компонентом свого соціально-відповідального підходу, представники бізнесу можуть здійснювати значний 
вплив на культурні та психологічні цінності людей, їх установки, моделі поведінки та картину світу, тим самим 
піднімаючи свій бізнес на якісно вищий рівень. 

Крім того, результат від використання даної концепції схожий на іміджеву рекламу із довготривалим 
ефектом, адже підприємство може отримати конкурентні переваги, використовуючи державну підтримку 
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соціально-відповідального бізнесу: соціальна реклама не потребує оплати, найм працівників з фізичними ва-
дами дозволяє знизити рівень оподаткування, а виробництво екологічно чистих, безпечних в утилізації товарів 
забезпечує лояльне ставлення до бізнесу з боку контролюючих органів. Власне тому не варто говорити виключ-
но про моральну природу походження соціально-етичного маркетингу.  

Однак, ведення такої політики призводить до очевидної вигодивсіх учасників ринку: споживач – підви-
щує загальний рівень життя; суспільство – отримує поліпшення екологічної ситуації та збереження ресурсів, 
створення нових робочих місць, благодійні та спонсорські внески, підвищення кваліфікації персоналу і турботу 
про здоров'я співробітників; компанія –  отримує сприятливу громадську думку, зростання впізнаваності і 
лояльності клієнтів, і, звісно, поліпшення фінансових показників [4, с. 423]. 

Отже, соціальна відповідальність у маркетингу проявляється у прийнятті компаніями рішення в даній 
сфері з урахуванням запитів  споживачів, вимог компанії, довгострокових інтересів споживачів і довгостро-
кових інтересів суспільства в цілому. Мета соціального маркетингу у сфері підприємництва повинна полягати в 
першу чергу в максимізації якості життя, а потім у максимізації прибутку компанії, що дозволить створити 
соціально-орієнтоване управління. 
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СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 

 
З розвитком суспільства та зростанням прогресу однією з найбільш поширених проблем для підприємств 

є ефективне просування свого товару чи послуги на ринку в умовах жорстокої конкуренції. Саме тому кожному 
підприємству для ведення успішного бізнесу потрібна чітка та завжди оновлена програма організації маркетин-
гової діяльності. Власники бізнесу мають бути обізнані у всіх діях конкурентів підприємства, вони повинні 
робити все для досягнення конкурентоспроможності підприємства та збільшення прибутковості бізнесу. У 
сучасному світі найбільш дієвим інструментом для цього став інтернет-маркетинг. 

Питання Інтернет-маркетингу є предметом наукових досліджень таких іноземних авторів як Котлер Ф., 
Хенсон У., Хартман А., Еймор Д., Леві Ж., Успенський І. та інші. Вони досліджували феномен віртуальної еко-
номіки, тенденції її розвитку, веб-можливості для ведення бізнесу, природу формування та специфіку функ-
ціонування комплексу маркетингу в Інтернет-просторі [1]. 

Інтернет-маркетинг – це маркетинг товарів або послуг з використанням цифрових (інтернет) технологій, 
здебільшого в Інтернеті, але також включаючи смартфони, медійну рекламу і будь-які інші цифрові носії [2]. 
Інтернет-маркетинг на даний час розвивається з надзвичайною швидкістю, тому одним із головних завдань 
кожного підприємства є вміння швидко змінюватися та адаптуватися до нових умов ведення бізнесу, впро-
ваджуючи високоефективну маркетингову діяльність за новими трендами сучасного суспільства. 

Майже всі сучасні підприємства мають свої блоги та сторінки в Інтернеті. Тепер кожен підприємець 
розуміє, що Інтернет-маркетинг – це  інструмент для розвитку бізнесу. Він відкриває перед власниками ком-
паній  неймовірно великий спектр можливостей, а у разі ігнорування трендів та нововведень може призвести до 
поганих показників економічної діяльності підприємства. 

У процесі Інтернет-маркетингу можна використовувати багато інструментів для аналітичної оцінки 
результатів просування. 

Основні способи просування в Інтернеті: 
− пошукова оптимізація (SEO); 
− банерна система; 
− контекстна реклама; 
− просування в соціальних медіа (SMM); 
− Інтернет PR; 
− вірусний маркетинг; 
− Е-mailмаркетинг. 
Основа Інтернет-маркетингу – цепошукова оптимізація (SEO), найважливіше і необхідне в просуванні 

продукції  чи послуг [3]. 
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Застосування інструментів Інтернет-маркетингу у суспільстві допомагає виводити на ринок  різноманітні 
торгові марки, залучати велику кількість клієнтів, проводити  певні дослідження ринку та здійснювати багато 
інших процесів, які б за інших рівних умов у офлайн середовищі потребували набагато більше витрат. У сфері 
Інтернет-маркетингу за допомогою основних трендів та інструментів, підприємство здатне помітно підняти 
рівень продажів, залучити значну кількість нової цільової аудиторії та утримати наявну, підвищити свою 
популярність на ринку тощо. 

Отже, будь-яка маркетингова стратегія в Інтернеті спрямовується на досягнення певних цілей, а 
Інтернет-маркетинг є одним із основних інструментів просування  продукції підприємства. 
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Зараз, у часи масового споживання та різкого погіршення екології, усе більше споживачів замислюється над 

розумним споживанням – тобто використовувати рівно стільки продукту,скільки потрібно і не більше. 
Викиди вуглекислого газу в атмосферу перевищили 33,3 млрд тонн і це наштовхнуло чимало виробництв 

переглянути свою політику. Наприклад, вторинне використання тари, програми обміну старої тари на продукт чи 
знижка, якщо споживач використовує власну тару. Для таких суттєвих змін потрібні нові маркетингові стратегії. 

Компанія Estée Lauder одразу ж запропонувала своїм дочірнім компаніям нову маркетингову стратегію, яка б 
підкреслила їхнє дбайливе ставлення до навколишнього середовища та привабила нових клієнтів. 

Отже, згідно з останніми дослідженнями поведінки споживача, він радше вибере товари і послуги того 
виробника, який будує свою діяльність на принципах стійкого розвитку який сприяє збереженню навколишнього 
середовища, проте чимало виробників застосовують практику «грінвошингу» – тобто використовують рекламні 
трюки, що вводять споживача в оману через начебто екологічність продукту [1]. 

Так і вчинив відомий бренд косметики MAC, що запровадив акцію «Back to MAC» [2], у якій споживачі 
могли б отримати одну безкоштовну помаду (вартістю в 17$) за те, що принесуть у брендів магазин 6 одиниць 
пустої тари від їхньої ж продукції, яку передадуть на переробку. Але річ у тому, що для того, щоб взяти участь, 
споживач повинен принести компанії дохід, купивши 6 продуктів у повному розмірі, використати їх до кінця, що 
трапляється дуже рідко і аж тоді забрати свою помаду. Де ж тоді екологічність та розумне споживання? 

На відміну від MAC, що використав тренд на екологічність у цілях додаткового прибутку, американський 
бренд нішевої парфумерії Le Labo дійсно використав чесну стратегію, суть якої полягає у тому, що купуючи їхню 
парфумерію вперше, спожива оплачує тару, а наступні рази можна отримати знижку 20%, використовуючи раніше 
придбаний флакон. 
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%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/grinvoshing 

2. Акція «Back to MAC». [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://www.maccosmetics.com/giving_back/printable_form.tmpl 
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ЗРОСТАННЯ ВАГОМОСТІ БРЕНДУ ДЕРЖАВИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ 
 
У другій половині двадцятого століття, коли між СРСР та США відбувалася холодна війна, мільйони 

людей спостерігали, що ж буде далі: хто першим запустить супутник, чий громадянин буде першопрохідцем на 
Місяці чи яка економіка краща. Ці держави були доволі яскравим прикладом протистояння і на репутаційному 
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рівні. Зараз світ змінився. Не кожна країна може полетіти на Марс, але кожна країна може зі свого боку 
розказати про те, чим вона унікальна та у чому стала кращою за інших. 

Брендинг – це створення певного образу (бренду) в знаннях інших про товар, послугу підприємств чи 
навіть осіб. Державний брендинг відрізняється тим, що він формується на рівні країни загалом. Серед ініціа-
торів та тих, хто безпосередньо може впливати на створення чи існування бренду варто зазначити наступні 3 
основні категорії[1]: 

1) адміністрація: місцева влада чи державні установи можуть бути зацікавлені у підвищенні рівня 
довіри та співпраці з державою чи іншою територією; 

2) підприємці, які хочуть збільшити обсяги збуту власної продукції та залучити інвестиції; 
3) громадськість: якщо буде збільшуватися суспільне багатство регіону, то дуже ймовірно, що і його 

населення буде отримувати більше доходів, а також їхня діяльність суттєво впливає на імідж усіх інших. 
Важливо також розуміти, що такий бренд має працювати не лише для міжнародної аудиторії, а й для 

місцевих мешканців. Основними конкурентоспроможними сферами для брендингу є туризм, торгівля, насе-
лення, інвестиції та підприємства, адже вони здебільшого залучають кошти. 

Важливість формування бренду України була зумовлена наступними чинниками. У 2013-2014 рр., коли 
відбулася Революція Гідності, анексія Криму та окупація частини Донецької та Луганської областей, кількість 
людей, які були готові інвестувати, приїжджати чи просто якось підтримувати Україну, різко знизилася. 
Найчастішими асоціаціями стосовно нашої держави були «корупція», «війна», «революція», «нестабільність». 
Кабінет міністрів України мав на меті змінити цю ситуацію. Вони вирішили, зокрема, почати роботу над 
створенням державного бренду, якого в нашої держави тоді не було. 

Основною метою було створити стійку позитивну асоціацію у людей різного віку за кордоном. Над 
розробленням бренду спершу працювали у партнерстві з командою розробників бренду Великої Британії, а 
пізніше – з найкращим рекламним агентством України  Bandaagency [4]. Після клопіткої та тривалої роботи на 
світ з’явився бренд Ukraine Now. 

Головною ідеєю слогану є те, що Україна є сучасною, тут вже зараз відбуваються цікаві події, є сфери, 
які швидко та постійно розвиваються, є багато прекрасних туристичних місць та держава є вже зараз є 
унікальною, тож варто звернути на неї увагу. 

Стосовно стилістики, то жовтий колір мав на меті підкреслити головний меседж бренду «NOW», а синій 
у вигляді круглої іконки став символом сповіщення, тобто те, що завжди привертає увагу, як має привертати 
увагу й Україна. Варто зазначити, що авторами переробка логотипу у смішні картинки, сприймається позитив-
но, адже якщо навіть після видозміни тексту чи форми можна упізнати державне лого – то необхідний рівень 
впізнаваності було досягнуто. 

Як наслідок всебічної політикиуряду України з 2014 р., зокрема і завдяки впровадженню державного 
бренду, у рейтингу Doing Business наша держава піднялася з 112 сходинки на 64 [5]. Тож презентуймо сучасну 
Україну світу однаково якісно та стильно. 

 
1. Брендинг територій. URL: https://buromt.com.ua/uk/territory-branding-article-ua(дата звернення 23.10.2020.) 
2. Ковач О. Державні бренди. Хто виграє, хто програє, і як саме. URL: 

https://www.radiosvoboda.org/a/27331713.html(дата звернення 23.10.2020). 
3. Петренко К. Що таке єдиний бренд України та для чого він потрібен.URL: 

https://news.24tv.ua/shho_take_yediniy_brend_ukrayini_i_dlya_chogo_vin_potriben_n966318(дата звернення 23.10.2020). 
4. Сапітон М. Кабмин принял официальный бренд Украины, разработанный в BandaAgency. URL: 

https://ain.ua/2018/05/10/ukraine-now-brand/ (дата звернення 23.10.2020). 
5. Doing Business-2020. Завдяки чому Україна піднялася в рейтингу на 64 сходинку. URL: 

https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/24/652929/ (дата звернення 23.10.2020). 
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ВИМОГИ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ДО УПАКУВАННЯ 
 
У ринкових умовах господарювання екологічний маркетинг активно розвивається і набуває популярності 

серед усього людства. Він є специфічним видом маркетингу, який передбачає орієнтування діяльності підприємства 
на формування та задоволення екологічно орієнтованого попиту з метою отримання прибутку та збереження 
довкілля і здоров’я людей [1]. Його активний розвиток почався у кінці 20 століття і на початку 21 століття. Для того, 
щоб повністю задовольнити усі інтереси суспільства не лише товар повинен бути екологічним, а і його упакування. 
Упакування – саме та частина кожного товару, яка несе найбільшу шкоду природі.  

У маркетингу роль упакування є досить значною. Наприклад, у типовому супермаркеті покупець прохо-
дить приблизно 600 предметів за хвилину або один товар кожну десяту секунди. Таким чином, ефективним 
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способом спонукати споживачів помітити товар є пакування [2]. Саме тому їй приділяється велика увага, 
проводяться дослідження, тестування кольорів та інші психологічні маніпуляції для того, щоб з’ясувати як 
відреагують споживачі на упакування. Екологічне пакування – засіб для пакування, збереження та зручності 
зберігання товару. Під час його виробництва використовуються безпечні для людини та навколишнього середо-
вища  процеси; матеріали, мінімальної  ваги та обсягу; вітається  повторне їх використання; повністю перероб-
лення чи безпечна утилізація [3]. 

З маркетингових міркувань пакування повинно включати якість, безпеку, доступність, зручність і 
естетичну красу. З екологічних міркувань розробка упакуваннямає включати аспекти, щодо: стійкості, еколо-
гічної відповідальності, застосовних норм охорони навколишнього середовища, перероблювання, оцінки 
життєвого циклу (враховує вкладені в упакування матеріали, енергію, процес пакування, логістичну систему та 
подальші дії з відходами тощо). В країнах ЄС стандарти щодо матеріалів упакування контролюються на 
державному рівні. Його обсяг та масса повинні бути мінімально необхідними для збереження товару, упаку-
вання повинно бути придатним для багаторазового використання, а після закінчення терміну служби – для 
вторинного перероблювання (перероблена в товарний продукт або утилізована в енергетичних цілях), вико-
ристання первинної сировини повинно знижуватися. Сприяє цьому чинна система збору та перероблювання 
відходів та цінності населення.  

В Україні створені стандарти серії ДСТУ ISO 14020 «Екологічні маркування та декларації» та ряд 
програм, серед  яких «Державна программа розвитку виробництва тари й пакувальних матеріалів до 2000року», 
«Нові матеріали та технології фасування і упаковування харчових продуктів», «Тара й упаковка для харчових 
продуктів». Також між урядом України і ЄС створені програми ТАСІС «Генеральний план розвитку промисло-
вого планування харчової продукції України». Головною метою його є розробка напрямів промислового паку-
вання харчової промисловості продукції в Україні [4]. Завдяки цій програмі в Україні було організовано вироб-
ництво тари, до неї належать 23 паперово-картонні пакувальні матеріали. Налагоджено виробництво пергамен-
ту й широкий  асортимент паперу: з латексним покриттям для термозварювання, вологостійкого для сиру, для 
пакування цукру-рафінаду, високо тліючого цигаркового й парафінованого паперу із застосуванням очищеної 
суміші твердих вуглеводів, паперу типу «пергафоль», тонкого металізованого, обгорткового паперу, етикет-
ково-пачкового з одностороннім крейсуванням, а також пачково-коробкового картону зниженої масоємкості й 
водостійкої картонної тари. 

Отже, використання екологічного пакування є важливою складовою для збереження зовнішнього 
середовища. Виготовляючи його, знижується кількість шкідливих відходів, тому це є важливим питанням у 
сучасному світі. 

 
1. Екологічний маркетинг [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Екологічний_маркетинг 
2. Paking/Boundless Marketing [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://courses.lumenlearning.com/boundless-

marketing/chapter/packaging/ 
3. Title [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_4/057-

060.pdf 
4. Оцінка пакування тари та її вплив на довкілля та людину та довкілля [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://eco.com.ua/content/ocinka-pakuvalnoyi-tari-ta-yiyi-vpliv-na-dovkillya-ta-lyudinu-ta-dovkillya 
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ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 
На сучасному етапі розвитку суспільства економіка країни характеризується постійною конкуренцією.У 

таких умовах недостатньо розробити новий товар та встановити оптимальну ціну, дедалі більшої ваги набу-
вають методи просування товару на ринок.Виставки та ярмарки займають особливе місце в системі рекламного 
впливу, адже вони надають широкі можливості демонстрації виробів, встановлення прямих контактів з 
продавцями та покупцями. 

Ярмарки – це комерційний захід, що регулярно проводиться в певному місці під традиційною назвою і в 
обумовлений термін, основна мета якого – укладання торгівельних угод.Характерними рисами ярмарків є їхня 
періодичність, а також те, що в них беруть участь спеціалісти, для них є обов’язковою наявність товарних 
зразків, а основною метою є укладання угод на купівлю-продаж продукції [2]. 

Близькими за змістом до ярмарків є виставки, які теж відіграють важливу роль у комерційній діяль-
ності. Виставка – це багатофункціональний, ефективний захід, який має свої специфічні переваги та 
особливості:представлення власної продукції зацікавленим споживачам;економія часу покупців та продав-
ців за рахунок контакту із виробниками товарів і послуг;надання покупцеві можливості порівняти продукт 
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різних виробників;створення механізму обміну інформацією та вподобаннями;психологічний ефект 
«нейтральної території» [3]. 

На відміну від інших інструментів маркетингу торгові виставки та ярмарки користуються перевагами 
безпосередньої комунікації й живого контакту з товарами й послугами.Виконуючи одну з функцій маркетингу, 
виставки та ярмарки нині мають завдання методичного дослідження ринку й нагляду за конкурентами та 
своєчасного забезпечення інформацією підприємств-учасників щодо вдосконалення або оновлення продукції 
залежно від зміни вимог споживачів. 

Витрати на участь у торгових виставках і ярмарках станом на 2019 рік становлять,наприклад, у США 18 
% від загальних витрат із маркетингу, у Німеччині – 25 %  відповідно[1]. В Україні цей показник значно 
нижчий, витрати на виставки та ярмаркив 2019 році становлять близько 3% від загальних витрат на маркетинг 
[4]. Це свідчить про те, що у світі виставки і ярмарки займають значне місце в маркетингу. Їхня важлива 
перевага – можливість представити покупцям товар у наявному виді, а також у дії. Особисті контакти між 
стендистами (представниками продавця) і потенційними покупцями дозволяють сформувати атмосферу довіри 
і доброзичливості, що сприяє розвитку ділових відносин. 

В Україні  розвиток системи застосування виставок та ярмарок сприяв підвищенню авторитету українсь-
ких підприємств, поширенню продукції вітчизняних виробників в маси, захисту від помилкових рішень та дій, 
формуванню у громадян позитивної суспільної думки про підприємства, формуванню значної частини 
експортного потенціалу, залученню іноземних інвестицій. 

Підсумовуючи можна сказати, що важливість торгових виставок та ярмарків визначається тим, що вони 
забезпечують безпосередність спілкування, економлять дорогоцінний час покупців, продавців і виробників, 
пропонують товари в їхньому натуральному вигляді, дають покупцеві змогу порівняти однорідну продукцію за 
комерційними умовами її продажу, якістю, ціною тощо, сприяють налагодженню обміну інформацією, зокрема 
щодо нових досягнень у галузі науки та техніки. 

Отже, участь підприємств у виставках та ярмарках сприяє збільшенню конкурентоспроможності про-
дукції та послуг, популяризації продукції, створенню експортного потенціалу продукції, удосконаленню техно-
логій, залученню інвестицій, забезпеченню науково-технічного та технологічного оновлення виробництва. 
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4. «Державна служба статистики України [Електронний ресурс)] –  Режим доступу: 

«https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/CATALOG_2020_uk.pdf». 
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ПРОТИ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО 
 
За 2019 рік національний рекламний ринок виріс майже на 10% завдяки активному розширенню Інтер-

нет-сегменту. У майбутньомуІнтернет-маркетинг обіцяє приємні перспективи. Бо прийде час, коли Інтернет і 
електронна торгівля повністю замінять журнали та газети як джерело інформації і навіть магазини для 
здійснення покупок. Вже сьогодні великі та малі підприємства швидко включають інтерактивні маркетингові 
інструменти до переліку використовуваних маркетингових засобів. Товаровиробники мають відповідне техніч-
не забезпечення для впровадження Інтернет-маркетингу та повинні приділяти даному засобу маркетингових 
комунікацій все більше уваги [2]. 

Cвою руку до зростання Інтернет-реклами доклали не тільки тисячі малих і середніх підприємців зі 
своєю google-активністю, але й важковаговики – компанії з великими оборотами. Їх у цій справі при-ваблює 
можливість достукатися до конкретної аудиторії, що у випадку з традиційними носіями зробити важко. «Можна 
формувати дуже вузькі сегменти – поведінкові, смислові: умовно – матусі з дітьми до трьох років, які відвіду-
ють сайт видання Viva, – розповідає Байдаченко. – І потім ефективно працювати з цією аудиторією». «Та й 
результат таких зусиль стане відомий за короткий проміжок часу завдяки аналітиці», – пояснює Олександр 
Смирнов, креативний директор агентстваTabasco. Якщо цільову групу обрали помилково і вона не реагує на 
рекламне повідомлення, то його можна швидко переналаштовувати. «А в телевізорі ти купив мікс каналів, і як 
ти потім зрозумієш: до тебе із СТБ прийшличи з ICTV?» – запитує Смирнов [1]. 

Варто зазначити, що однією з найбільш впливових платформ для поширення Інтернет-маркетингу є 
Instagram. Цікаво ж чому? Перш за все, це середовище для отримання доходів, і головним аспектом роботи 
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блогерів є не лише налагодження зв’язку з аудиторією, але й реклама та піар. Потенційним покупцям завжди 
цікаво почути рекомендацію від лідерів думок. Кількість блогерів в різних тематиках – досить велика. Проте є й 
інша сторона медалі. У блогерів, по суті, немає ні фіксованих тарифів, ні конкретних правил, ні чітких 
прогнозів. Надання інформації про їхні охоплення, перегляди і навіть результати рекламних постів інших ком-
паній, не завжди дає гарантії, що з вашим товаром – буде так само. Тож Інтернет-маркетинг теж має мінуси [3]. 

Уперше Інтернет-реклама обігнала телевізійну ще чотири роки тому. Наприклад, несподіваний 
маркетинговий фінт зробила торік компанія Алло: ритейлер повністю відмовився від розміщення рекламних 
роликів на ТБ, перенісши цю промоактивність в Інтернет. «У підсумку на рекламні цілі компанія витратила на 
15−20% менше», – розповідає Артур Матковський, маркетинг-директор Алло, – але водночас наростила обіг і 
частку в продажах смартфонів» [1]. 

Однак хоронити телебачення рано, впевнений Смирнов із Tabasco: воно залишається інструментом 
побудови знання про продукт. «Якщо тобі потрібно про щось повідомити, поговорити з усією Україною, ти 
використовуєш цей канал як рупор», – каже маркетолог. Його слова підтверджує і Наталя Ставраті, маркетинг-
директор мережі Фокстрот: цей національний ритейлер електроніки, хоч і збільшив свою промоактивність в 
інтернеті, від ТБ повністю не відмовився [1]. 

Отже, на мою думку, в сучасних умовах жодне підприємство не матиме переваг у конкурентній боротьбі, 
не використовуючи засоби Інтернет-маркетингу. Проте варто пам’ятати, що Інтернет-маркетинг поступається 
телевізійному в деяких аспектах, а саме – збільшення вартості Інтернет-маркетингу; неможливість охоплення 
всіх груп споживачів у мережі; складність аналізу витрат на маркетинг в мережі; загроза атак (вірусних, 
хакерських); багато негативних відгуків щодо правдивості інформації в мережі; непостійність середовища; 
складність оцінювання перспектив діяльності в мережі. 

 
1. НВБІЗН€С «Смартфон переграв ящик. Що відбувається з ринком реклами в Україні – хто, кому і 

за що платить», – [Електронний ресурс], – Режим доступу: https://nv.ua/ukr/biz/markets/rinok-reklami-pidsumki-i-
prognozi-internet-proti-televizora-novini-ukrajini-50067589.html 

2. Економічна праця «Інтернет як ефективний маркетинговий інструмент сучасного підприємства», – 
[Електронний ресурс], – Режим доступу: file:///C:/Users/PC/Downloads/gev_2015_2_29.pdf 

3. Marketing systems «Реклама в Instagram. Таргетинг або блогери?», – [Електронний ресурс], – Режим 
доступу: https://marketingsystems.com.ua/uk/reklama-v-instagram-targeting-abo-blogeri/ 
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ, АБО ЯК ЗАВОЛОДІТИ МОЗКОМ ПОКУПЦЯ 
 
Чи були у вас такі моменти, коли ви приходили додому і розуміли, що купили абсолютно не потрібну 

вам річ, піддавшись миттєвим емоціям: раптовому підйому настрою, смутку, страху чи втомі? Ви можете не 
усвідомлювати цього, але маркетологи давно навчилися зачіпати наші емоції і впливати на них. Вони 
скрупульозно відшукують наші больові точки і натискають на них по черзі, досліджуючи, де сильніше болить, і 
все для того, щоб змусити нас більше купувати. 

Маркетологи дісталися до тієї частини нашого єства, яка недоступна нам самим – наша підсвідомість. 
Вони навчилися виявляти природні процеси, що відбуваються в нашому мозку під впливом різних факторів, і 
використовувати отримані знання в маркетингових цілях. Саме цим займається нейромаркетинг. 

Нейромаркетинг дозволяє визначити ставлення споживача до продукції ще до того, як він сам його 
усвідомив, і навіть більше – впливати на нього. У цьому полягає головна відмінність нейромаркетингу від 
традиційного маркетингу, – він не вимагає збору і аналізу даних про суб'єктивні переваги покупця. [1] 

Нейромаркетинг в дії: 
1. Візуальний вплив. Apple та її «магія цифр». Нейромаркетологи компанії виробили певну модель 

продажу нових смартфонів, показуючи попередню модель смартфона в одному кольорі, за умовною ціною 229 
$, в той час як поруч, на одній прямій відображається нова модель за ціною, яка на 70 $ перевищує ціну 
застарілої моделі, що разом з розмаїттям кольорів і кращими характеристиками виглядає найбільш вигідним 
вкладенням коштів. Саме така «магія цифр» в тому числі стає ефективним інструментом для Apple в гонці за 
щорічні багатомільярдні доходи при запуску нових флагманів. [2] 

2. Вплив на нюх. Дослідження Університету штату Вашингтон, що проводилось в Швейцарії серед 400 
покупців протягом 18 тижнів, показало, що запах апельсина здатний збільшувати продажі до 20%. Ефірна олія 
апельсина заспокоює центральну нервову систему і налаштовує покупця на отримання приємних вражень від 
покупки, а також викликає приємні спогади.[2] 

3. Вплив на слух. Приклад впливу на рішення про покупку через слух, – тв і радіореклама. Особливо 
добре запам’ятовуються римовані рядки: «Мезим – після їжі легше з ним», «Не гальмуй – снікерсуй!», 
«Замовляй і забирай» і т.д. [1] 
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4. Метод неповноцінності. Рекламні компанії викликають в споживачів страх. Вони знаходять їхні 
больові точки і натискають на них. Як це працює? Поганий запах з рота може зіпсувати перше побачення, зайва 
вага може викликати серцево-судинні захворювання, облисіння робить вас непривабливими. Справа в тому, що 
існуюча зараз проблема може призвести до серйозних неприємних наслідків, але є чудо-засіб. Ви можете 
придбати пропонований продукт чи послугу і вирішити цю проблему раз і назавжди. [3] 

Отже, нейромаркетинг – це інструмент, який допомагає збільшити продажі. З одного боку, він дійсно 
дозволяє компаніям поліпшувати свою продукцію, робити її більш привабливою для клієнтів і, як наслідок, 
більше продавати.Але з іншого боку, сам факт того, що корпорації мають доступ до підсвідомості своїх по-
купців і отримують інформацію, яку люди не в змозі приховати, дозволяє говорити про неетичність нейро-
маркетингу. [1] 

 
1. Нейромаркетинг, або як заволодіти мозком покупця. [Інтернет ресурс] – режим доступу: 

https://texterra.ru/blog/neyromarketing-ili-kak-zavladet-mozgom-pokupatelya.html 
2. Нейромаркетинг – маркетинг майбутнього чи ще один тренд? [Інтернет ресурс] – режим доступу: 

https://www.inbrief.ru/blog/47/ 
3. Як бренди маніпулюють нами. [Інтернет ресурс] – режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=avkRjnQ4SN0 
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ВПЛИВ МЕДИЧНОГО БРЕНДУ НА ВИБІР КЛІНІКИ 
 
За останні 10 років медичні послуги в Україні можна отримати не лише в державних клініках, а й у 

приватних. Більшість населення з середнім, або вище середнього, доходом надає перевагу приватній клініці, 
опираючись на вищу якість послуг. Перевага приватної клініки над державною полягає у наступних чинниках: 

• сучасне обладнання; 
• широкий спектр послуг; 
• уважне та лояльне ставлення працівників до пацієнтів; 
• прозорість оплати послуг. 
Оскільки приватні медичні клініки на українському ринку з’явилися відносно нещодавно, то нові па-

цієнти ідуть за брендами.   
Брендинг – це одна з основ, які повинна сформувати медична установа, коли продає свою медичну 

практику. У цьому контексті брендинг – це візуальне відображення медичної практики у зовнішньому світі. Для 
того, щоб успішно продавати медичний бізнес, бренд повинен відрізнятися від своїх конкурентів та узгоджу-
ватися на всіх цифрових та традиційних каналах збуту. Створення бренду є вирішальним для успіху медичної 
практики. В іншому випадку, клініка просто змішається з конкурентами [1]. 

На успішність бренду приватної  клініки впливає: 
1. Історія.  За кожним брендом стоїть його історія, яка викликає у людей емоції. Емоційний  зв'язок між 

клієнтом та підприємцем – найміцніший. Просуваючи бренд через історію, наприклад,  про те, як послуги 
клініки допомогли вирішити чиюсь медичну проблему, викличе у споживачів емпатію. Крім того, опираючись 
на зв’язок із розповідями про людей, які працюють у медичній практиці – обличчя бізнесу, допоможе клієнтам 
емоційно пов’язати клініку з послугами, які вона надає [1]. 

2. Веб-сайт. В умовах, коли більшість споживачів користуються послугами онлайн, сайт клініки 
повинен бути основою для залучення клієнтів та просування бренду, містити детальну інформацію про послуги, 
ціни,  графік роботи та контакти.Перевагою буде можливість онлайн запису до лікаря. Веб-сайт клініки 
обов’язково повинен містити її логотип та назву, адже це гарантує впізнаваність [1]. 

3. Працівники. Лікарі, зазвичай, створюють собі репутацію в громаді. Зарубіжний досвід показує, що 
лікарі «приводять» з собою пацієнтів- потенційних клієнтів. Реклама терапевта також може бути використана 
для реклами бренду та послуг. Для цього необхідно, щоб на фотографіях лікарів у фоновому режимі були  
представлені брендингові матеріали, і в будь-якій біографії цього лікаря зазначенаназва медичної установи [2]. 

4. Маркетинг через електронну пошту. Лист від клініки обов’язково повинен відрізнятися від інших та 
містити якісну та важливу інформацію, про нові послуги, акції, методи профілактики захворювань [2]. 

5. Сервіс. Задоволені сервісом пацієнти – це нові залучені клієнти медичного центру. Сервіс клініки 
проявляється у швидкій відповіді на телефонний дзвінок, вітанні під час візиту.Цінною буде турбота клініки 
про пацієнта, якщо він проходив важке лікування і працівникам цікавий його стан здоров’я. Прерогативою 
також буде отримання результатів обстеження через email [1]. 
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Отже, бренд медичної клініки безпосередньо впливає на кількість її пацієнтів. Кожен, хто звертається до 
лікаря, хоче відчувати турботу та безпеку, отримати фахову консультацію та якісні послуги. Такі фактори, як 
репутація,  кваліфіковані працівники, робоче обладнання та якість послуг безпосередньо впливають на вибір 
пацієнта. 

 
1. WhatIs Medical Brand Marketing? (Question Asked by Doctors) [Електронний ресурс] // Medical Marketing 

For Doctors – Режим доступу до ресурсу: https://www.patientgain.com/medical-brand-marketing. 
2. Як утримати пацієнтів та завоювати їх лояльність [Електронний ресурс] // Інформаційна медична 

система – Режим доступу до ресурсу: https://imed.co.ua/crm/yak-utrimati-paciyentiv-ta-zavoyuvati-loyalnist. 
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КОРИСТУВАЧ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ОЧИМА МАРКЕТОЛОГА: ВІК МАЄ ЗНАЧЕННЯ 
 
80% опитуваних стверджують, що не можуть уявити повноцінне життя без соціальних мереж. Ця цифра 

є великою, і тому, без сумніву, маркетолог має орієнтуватись на цю аудиторію саме в соцмережах. 
Таргетинг має набагато більше переваг порівняно із традиційною рекламою. Це попу-лярністьсоцмереж і 

рентабельність, виділення конкретного сегменту і швидкість реакції, гнуч-кість реклами та зручність. Але для 
того, щоб реклама була ефективною, не достатньо розуміти стать, вік та геологічні дані користувачів. Тому далі 
за результатами власного опитування людей віком 16-18 та 30-50 років ми визначимо відмінності поколінь та 
особливості кожного із них. 

Усі студенти 16-18 років та лише 38,9% людей 30-50 років користуються Instagram. Натомість 28,6% та 
72,2% із них відповідно користуються Facebook. YouTube посів 2 місце серед найпопулярніших мереж серед 
усіх опиту-ваних. Аналогічну ситуацію спостерігаємо із кількістю проведеного часу в соцмережах. Проте тут 
ще з’являється TikTok та Pinterest, якими користується половина підлітків та майже не користуються люди 30-
50 років. 

На підставі розрахунку коефіцієнту варіацій можна виділити в підлітків Instagram, як платформу для 
спілкування та розваг і пошуку інформації про товари/послуги, їхнє замовлення, Instagram та YouTube, як 
платформу з тематич-ними групами та акаунтами і де є велика кіль-кість профілівблогерів, митців, музикантів, і 
Facebook для робочих цілей.  

У людей 30-50 років результати аналогічні, проте замість Instagram вони використовують Facebook. 
Більшість опиту-ваних не активна в соцмережах і турбується про збереження своїх даних, і більше підлітків ніж 
людей 30-50 років готові платити за те, щоб реклама була відсутньою. Більшість опитуваних не довіряє 
блогерам та не впевнена, що можуть визначити маніпуляцію. Також люди 30-50 років категорично ставляться 
до користування соцме-реж дітьми. Найпопурянішимимесенджерами у підлітків є Telegram та Viber, а у 
старших людей – Viber, Facebook, Massenger, Telegram таWhatsApp. 

Отже, відмінність є справді вирішальною. 
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РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ПРОДУКТОВИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ 
 
Важливу роль у соціально-економічному розвитку України відіграють торговельні мережі продуктових 

товарів, в яких, порівняно з незалежними суб’єктами господарювання, є суттєві переваги. Саме тому вони 
здатні ефективніше функціонувати в глобалізованому світі з жорстким конкурентним середовищем.  

У 2016 році виручкаторговельних мереж продуктових товарів становила  127,5 млрд. грн. [1]. У 2018 
році цей показник зріз на 54,9 млрд. грн та становив 182,4 млрд. грн.[2]. 

У 2020 році загальна виручка торговельних мереж продуктових товарів становила 230,4 млрд. грн. [3] 
або 126,32% від показника 2016 року. 

З метою оцінювання конкурентного положення торговельних мереж автором запропоновано критерії 
наведені у таблиці 1. 



 
 

206 

Таблиця 1 
Оцінювання продуктових торговельних мереж, станом на вересень 2020р. 

 

Показник «АТБ» Fozzy-
Group «АШАН» «Велмарт» MC-Donald’s 

1 2 3 4 5 6 
Кількісні критерії 

Кількість 
магазинів, од. 1162 60000 11 29 93 

Сумарна торгова 
площа, м2 370400 537200 102600 107150 13020 

Рівень цін Низький Високий Середній Середній Високий 
Виручка, млрд. грн. 104,9 78,2 14,2 11,1 7,8 
Асортимент,о. Понад 20000 Понад 30000 Понад 30000 Понад 10000 120 
Кількість 

працівників, тис. 
чол. 

49259 55000 6174 6279 8591 

Якісні критерії 
Кваліфікація  Середня Висока Середня Середня Висока 
Програма 
лояльності Немає Є Є Немає Немає 

Інформаційне забезпечення 

Наявність сайту https://www.atbmarket
.com/ua/ 

https://www.f
ozzy.ua/ 

https://www.auch
an.ua/ http://velmart.ua/ https://www.mcd

onalds.com/ua/ 
Мобільний додаток АТБ Fozzy-group Ашан - MC-Donald’s 

 
Джерело: адаптовано на основі [4] та систематизовано на основі [3]. 

 
За наданими даними табл. 1, встановлено, що лідируючою майже за усіма показниками є мережа «АТБ».  

Вона пропонує продукцію широкого асортименту (понад 20000 од.) за низьким рівнем цін,  має достатню 
кількість магазинів та зручний мобільний додаток. 

 
1. Зайцев І. Найбільші FMCG-мережі України по товарообігу в 2016 році [Електоронний  ресурс]/ Режим  

доступу: https://rau.ua/ru/news/krupnejshie-fmcg-2016/. 
2. Златьєва Д. Рік реформатів: підсумки 2018 го для найбільших українських продуктових мереж 

[Електоронний  ресурс]/ Режим  доступу: https://rau.ua/ru/ekonomika/results-fmcg-2018/. 
3. Топ-15 найприбутковіших торгових мереж України за версією Forbes  [Електоронний  ресурс]/ Режим  

доступу: https://rau.ua/ru/news/top-15-rytejlerov-forbes/. 
4. Косар Н. С., Кузьо Н. Є. Перспективи розвитку торговельних мереж в Україні // Актуальні проблеми 

економіки, № 7(181), 2016, – с.  97  – 109 
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ОСОБЛИВОСТІ EVENT-МАРКЕТИНГУ В ТУРИЗМІ 
 
З розвитком ринкових відносин стали проводитися ділові події, спрямовані на обмін ідеями та 

інформацією, заходи з метою отримання прибутку. Найчастіше івент-заходи стають ключовим елементом 
просування продукції компанії. Організація івентів значно впливає на суспільство в цілому. У деяких країнах це 
стало серйозною індустрією, що приносить державі багато мільярдів у вигляді податків. З її допомогою можна 
залучити безліч туристів, що стає значною статтею доходу для місцевих бюджетів [1]. 

Event-маркетинг (з англ. – «маркетинг подій») – це комплексна організація заходів, спрямована на 
просування марки, продукту компанії, товару за допомогою яскравих подій, що запам’ятовуються [2]. 

Івент-маркетинг сприяє створенню певного емоційного зв’язку між брендом і  споживачем. Крім того, 
він підвищує рівень лояльності клієнтів до компанії чи торгової марки, але тільки в тому випадку, коли захід 
органічно з нею поєднується.  

Зокрема, для розвитку туризму та про його просування сформувалася ціла індустрія щодо організації 
різноманітних подій, які поділяються за характером та їх кінцевою метою. Зміст event-туризму, що є 
відображенням подієвого маркетингу у туристичній галузі, зводиться до відвідування подій, які відбуваються в 
інших країнах. Отже, основна ціль подорожі присвячена події, в якій турист прийматиме пасивну (у ролі 
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спостерігача) або активну участь. Event-туризм можна розглянути за категоріями, що відібрані за масштабом 
подій. За цією ознакою виділяють національні та міжнародні події [3].  

У науковій літературі усі заходи, що сприяють розвиткуevent-туризму згруповують і класифікують за 
трьома напрямами:  

1. Спортивні: чемпіонат, олімпіада, ігри, індивідуальні спортивні зустрічі, кубки, престижні змагання. 
2. Ділові: виставка, конференція, семінар, форум. 
3. Культурно-пізнавальні: зарубіжна прем'єра, театральна постановка, фестиваль, концерт, перфоманс, 

карнавал, шоу.  
Доцільно виокремити ще четвертий напрямок – релігійний. На даний час окремі туроператори 

розробляють туристичний продукт у честь святкування релігійних свят: Водохреща, Пасхи та ін., де туристи 
мають можливість духовно-культурного збагачення та ознайомлення з обрядами, традиціями й звичаями 
святкування певних народів. 

Для успішного просування регіонального туристичного продукту на цільовий ринок гравці готельного, 
ресторанного, туристичного ринку (готелі та готельні ланцюги, заклади громадського харчування, туристичні 
оператори та туристичні агентства, органи територіального управління, освітні заклади, громадські організації 
та інші) повинні створювати ексклюзивний туристичний продукт та спільно просувати його на внутрішні та 
зовнішні ринки. 

За оцінкою Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) подієвий туризм на даний час є одним з най-
перспективніших видів туризму у світі. Серед інших видів туризму він вражає своєю насиченістю програми, видо-
вищністю, яскравістю та атмосферою. Ще однією особливістю такого виду туризму є невичерпність його ресурсів [4]. 

Отже, івент-маркетинг є достатньо універсальним інструментом змін в умовах, коли традиційна реклама 
виявляється нерезультативною. Цей інструмент впливу на поведінку споживача стає дедалі популярнішим і 
дозволяє за допомогою організації тематичних подій в різних туристичних регіонах реалізовувати стратегію 
розвитку туристичної галузі. 

 
1. Сєвонькаєва О. О. Івент-маркетинг в системі інтегрованих маркетингових комунікацій / О. О. Сє-

вонькаєва // Вісник Київського національного екононічного університету ім. Вадима Гетьмана. – 2013. – №30: 
Формування ринкової економіки. – С. 515–525.  

2. Копилова Н. Що таке еvent маркетинг? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adbusiness.ru/ 
document_r_A6E.html 

3. Тищенко, П. В. Теоретичні аспекти та розвиток подієвого туризму регіону / П. В. Тищенко // Науковий 
вісник Ужгородського університету. –  2011. – № 33: Економіка –  С. 124–128. 

4. Олійник В. В. Сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму на території України /  
В. В. Олійник, О. В. Шикіна //Вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.–2016. –  
№ 14:Глобальні та національні проблеми економіки.  – С. 460-463. 
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LOVEMARK – ОБРАЗ БРЕНДУ ЧЕРЕЗ ЕМОЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ 
 
Lovemark – заснований на емоційному маркетингу образ бренду, націлений на створення особливо 

чуттєвого зв'язку з користувачем, що сприяє підтримці постійного інтересу споживача до нього. [2] 
Lovemark – бренд, який перейшов бар'єр впізнаваності, приємних асоціацій, надійності і почав викликати 

справжню любов. Вперше термін "Lovemark" ввів CEO рекламного агентства "Saatchi&Saatchi" Кевін Робертс, 
написавши однойменну книгу в 2005 році. На сьогоднішній день найбільш відомими lovemarks є McDonald's, Apple, 
Starbucks іCoca-Cola. Споживачі дійсно закохані в ці бренди. Наприклад, всім відомо, що користувачі техніки Apple 
скуповують безліч продуктів під маркою даної компанії, навіть тоді, коли вони їм не потрібні. Головною перевагою 
концепції lovemarks є те, що закоханість споживачів в бренд робить його несприйнятливим до невдач. Наприклад, 
якщо куплений шанувальником Apple новий комп'ютер iMac виявиться бракованим, це не змусить його 
відвернутися від марки Apple. [4] Технологія формування lovemarks характеризується наступним: 

1. Процес формування lovemark повинен включати як онлайн, так і офлайн маркетинг. 
2. До того, як компанія зможе створити собі lovemark, вона повинна провести свій образ через ланцюжок: 

Торгова марка -> Бренд ->Trustmark ->Lovemark. 
Розглянемо три кроки, які доведеться подолати до заповітної мети. 
Крок №1. Перетворення Торгової марки в Бренд. 
Торгова марка (ТМ) – це індивідуальний словесний, образотворчий, комбінований або об'ємний 

вираз певного товару, послуги. [1] Бренд – це певний образ торгової марки, за допомогою якого поширю-
ються її товари або послуги.Щоб торгова марка перетворилася в бренд, вона повинна: або широко 
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рекламуватися, або бути настільки унікальною, що не потребувала б реклами; мати якусь ідею в основі; 
мати свою цільову аудиторію. 

Крок №2. Перетворення Бренда в Trustmark. 
Перетворити Бренд в trustmark (від англ. «Довіряти») набагато складніше. Справа в тому, що адекватні 

клієнти не полюблять ваш бренд, поки не почнуть йому довіряти. Lovemarks нового століття стануть бренди 
компаній, що створюють справжні емоційні зв'язки з суспільством, в якому живуть потенційні клієнти. Ніхто не 
має наміру зближуватися з вами, якщо вони не поважають те, що ви робите, і хто ви є. Любов вимагає поваги з 
самого початку. Без неї любов не триватиме довго і буде простим захопленням.Повага грунтується на діях, 
репутації і довірі, як його основоположних елементах. [1] 

Крок №3. Перетворення Trustmark в Lovemark. 
Заключне перетворення полягає в доповненні процесу брендингу неформальними елементами. Необхідно 

змінити впізнаваність на любов, зробити товар індивідуальним. Перетворення має бути без втрати головних 
принципів якості товару. Повинні зберегтись цінність і професіоналізм. Таким чином, бренд займе високу і впевнену 
позицію на ринку. Він буде викликати довіру, повагу і любов споживачів. [1]Створення lovemark виключно через 
мережу Інтернет або повністю без нього – неможливо в сучасних реаліях. Онлайн просування дозволяє охопити 
більше аудиторії, а офлайнсередовище – зберегти контакт з клієнтами. Використання соціальних мереж, блогів, 
відео-порталів і інших сервісів дозволяє ефективно просувати бренд, втілювати стратегію маркетингу, створювати 
образ компанії, завойовувати аудиторію і підтримувати репутацію товарів і послуг.  

Lovemark – бренд любові, поваги і довіри. Процес його створення складний, вимагає креативності, 
багато сил, коштів і часу. Однак, за допомогою маркетингу, чіткої стратегії можна домогтися успіху навіть з 
невеликим бюджетом. Брендинг товару допоможе досягти ефективності компанії і покаже її якість,а створення 
lovemark відобразить її успіх і легендарність.[3] 

 
1. «The future beyond brands Lovemarks» / Kevin Roberts – CEO Worldwide, "Saatchi&Saatchi"/ ISBN 10: 

157687270X ISBN 13: 9781576872703 Publisher: powerHouseBooks,U.S., 2005 Hardcover 
2. http://www.saatchikevin.com/lovemarks/futur/ 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Lovemark 
4. https://brand-it-media.com/blog/2016/06/27/what-lovemark/ 
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СЕМАНТИЧНЕ ЯДРО ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ ЕТАПІВ SEO-СТРАТЕГІЇ 
 
У 2020 р. світ зіткнувся з коронавірусним захворюванням (COVID-19), що суттєво змінило життя людей і 

функціонування бізнесу. Запроваджений карантин дозволив зрозуміти підприємцям, що від діджиталізації 
нікуди не подітись і свій бізнес потрібно розвивати як у фізичному плані, так і в Інтернет-сфері. 

Безперечно, одними з основних напрямків у провадженні онлайн-діяльності є створення веб-сайту, 
Інтернет-магазину, проте завоювати увагу та прихильність споживачів не так просто. Тут на допомогу 
приходить SEO-стратегія. 

SEO-стратегія (англ. Search Engine Optimization – пошукова оптимізація сайту) – це процес планування, 
окреслення та впровадження заходів, спрямованих на покращення рейтингу сайту в пошукових системах [1]. 
Основні складові SEO-стратегії відображено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. SEO-стратегія в 9 кроках 

Примітка: авторська розробка. 
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Одне з першочергових завдань в SEO-стратегії – дослідити, які слова та фрази використовують люди для 
пошуку необхідних їм товарів. Правильний вибір ключових слів для залучення потенційних клієнтів впливає на 
ефективність всього процесу оптимізації та має найвищий пріоритет. Саме ці слова і формують семантичне 
ядро веб-сайту. Семантичне ядро сайту – це список ключових слів, які розподілені на сторінках сайту і за 
допомогою яких відбувається просування сайту в мережі. Це слова та фрази, які найточніше описують вид 
діяльності, товари або послуги, що пропонує певна веб-сторінка [2]. Воно допоможе підвищити рейтинг та 
видимість в мережі, сформувати чи покращити структуру сайту, створювати інформативні тексти для залучення 
цільової аудиторії тощо. Створити семантичне ядро можна як за допомогою спеціальних сервісів (таких як 
Google Keyword Planner, KW Finder, Serpstat, Word Stream та ін.), так і самостійно. На рис. 2 відображено етапи 
самостійного визначення семантичного ядра. 

 

 
Рис. 2. Етапи визначення семантичного ядра 

Примітка: створено автором на основі джерела [3]. 
 
Правильне визначення семантичного ядра – основа успішної SEO-стратегії. Саме тому цей процес 

потребує окремого маркетингового дослідження, а не просто збору ключових слів. 
 

1. How to Create an Effective SEO Strategy In 2020. URL: https://backlinko.com/seo-strategy (дата звернення: 
10.10.2020) 

2. Семантичне ядро. Як зібрати та впорядкувати семантику для сайту або інтернет-магазину? URL: 
https://lanet.click/seo/semantic-core/ (дата звернення: 10.10.2020) 

3. Semantic core. URL: https://seovisia.com/semantic_core.php?lg=en (дата звернення: 10.10.2020) 
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FOMO- МАРКЕТИНГ АБО СИНДРОМ УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ 
 
Більшість покупців знайомі із почуттям упущеної вигоди. Для кожного маркетолога це вигідно тому, що 

при правильній дії цей синдром підштовхне людей робити покупки. 
Людина заглядає в смартфон більш, ніж 150 раз в день – перевірити пошту, подивитися останні твіти, 

дізнатися свіжі новини. Деякі люди не можуть відірватися від гаджета навіть під час їжі або бесіди. У 2013 році 
компанія MyLife провела дослідження і з'ясувала, що 56% людей боялися пропустити важливі події в мережі. 
Цей страх називається FOMO – fear of missing out, або синдром упущеної вигоди. 

Як використовується FOMO в маркетингу: перш за все це є «терміновість». Дефіцит часу- прийом, який 
примушує людину діяти невідкладно. Люди бояться упустити час так, як більше стурбовані ідеєю втрати, ніж 
вилучення користі. Багато брендів використовують таймери зворотного відліку, емоційні заголовки і слогани, 
оголошення про обмежений час покупки певної речі. Якщо товари або послуги доступні в обмеженій кількості, 
вони можуть реально зачепити і стати цінними. Прийом використовується, коли потрібно переконати людей, 
що вони пропустять щось дуже вигідне, якщо не куплять це прямо зараз. Люди схильні хотіти те, що скоро 
зникне. Наприклад, сервіс бронювання готелів Booking.com давно використовує прийом FOMO в своїх 
пропозиціях. Подивіться результати пошуку серед готелів Барселони, до прикладу. Зверніть увагу на тригери: 
«Користується попитом», «Залишилося лише 5 номерів» – натяк, що номери скоро закінчиться, «заброньовано 
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34 рази за останні 24 години» – натяк на популярність готелю, «7 користувачів зараз переглядають сторінку» – 
натяк на попит. Лімітована колекція гарантовано піднімає продажу. Чого варті тільки колаборації брендів мас-
маркету з іменитими дизайнерами, за якими покупці готові стояти в чергах і змітають все з полиць відразу після 
відкриття магазину.Багато хто вважає, що такий прийом – прерогатива люксових брендів або сегмента fashion. 
До прикладу, бренд H&Mдуже часто використовує цю маркетингову стратегію і за останні роки здійснив чи-
мало колаборацій із відомими дизайнерами та зірками такими, як: KENZO, ArianaGrande, Balmain, JustinBieber, 
KarlLagerfeldтощо. 

Люди більш охоче купують те, що вже купили або порекомендували інші. Тому зазвичай магазини публі-
кують відгуки своїх покупців або ж залучають інфлюенсера (людина, якій довіряє цільова аудиторія- блогери, 
артисти та інші відомі люди). Улюблена платформа лідерів думок- INSTAGRAM, його обирають 87,1% 
інфлюенсерів. Наприклад, відомі українські інфлюенсери такі, як Наталія Литвин, Аліна Френдій, Тетяна 
Пренткович співпрацють з відомими брендами, як MarcJacobs, M&S, Tiffany і не тільки. Також вони активно 
розвивають локальні бренди рекламуючи на своїх сторінках в соцмережах. Їхня аудиторія довіряє їм набагато 
більше, ніж будь-якій іншій рекламі. Крім того, компанії додають додаткову вигоду до певної угоди. На-
приклад, при покупці акварельних фарб людям можуть запропонувати ще альбом і пензлики з додатковою 
знижкою на весь комплект. Це може бути не тільки знижка, але й безкоштовна доставка, якісь подарунки або 
купони на наступні покупки. Ось приклад від книгарні Book24 – додаткова книжка в подарунок при покупці 
двох. Термін акції обмежений, при цьому магазин пропонує не книги, а захоплюючі переживання від читання. 

Використовуючи синдром упущеної вигоди, можна вибудувати відмінну маркетингову кампанію. Однак 
потрібно не забувати про те, що клієнти – живі люди. Ні в якому разі не варто «впарювати» товар поганої 
якості. Навпаки, компанії повинні розвивати дійсно цікаву та потрібну продукцію. 

 
1. «Что такое FOMO? Синдром упущенной выгоды в инвестициях, трейдинге и маркетинге». – 

[Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://mining-cryptocurrency.ru/fomo/ 
2. «Синдром упущенной выгоды: как зацепить клиента».– [Електронний ресурс]. –Режим доступу: 

https://conversion.im/sindrom-upushhennoj-vygody-kak-zatsepit-klienta 
3. «FOMO-маркетинг: 10 эффективных техник использования синдрома упущенной выгоды».– 

[Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://retailrocket.ru/blog/fomo-marketing-10-jeffektivnyh-tehnik-
ispolzovanija-sindroma-upushhennoj-vygody/ 

4. «FOMO Marketing: How to Use Fear of Missing Out to Drive More Sales». – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://sleeknote.com/blog/fomo-marketing 

5. «8 Genius FOMO Marketing Techniques to Boost Sales». – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:https://www.google.com.ua/amp/s/www.socialpilot.co/blog/boost-sales-with-fomo-marketing-
techniques%3fhs_amp=true  
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ПАКЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ 
 
Відомий маркетолог Білл Бішоп у своїй книзі «Як продати лобстера» розказує нам про свою роботу в 

якості офіціанта у ресторані. Менеджер вимагав від нього та інших офіціантів продавати якомога більше 
лобстерів, проте це була найдорожча страва у меню, тому товар продавався погано. 

Тоді Білл почав звертатись до покупців з особливою пропозицією – купити набір з біфштекса, лобстера і 
рису на гарнір всього за 18.50$. Ціна була рівно такою, як якби клієнт замовив ці страви окремо, але бажаючих 
скористатись цією пропозицією було так багато, що Білл швидко став кращим робітником місяця [1, 2]. 

В цьому і полягає суть пакетування – об’єднання певної кількості товарів, робіт і послуг в одну пропо-
зицію – «пакет», – яка стаєповністю самостійним продуктом і займає окрему позицію в прайс-листі [2]. 

Проте пакетування – це не лише спосіб легко і швидко створити новий продукт за допомогою комбі-
нування. При грамотному використанні можна досягнути таких захопливих результатів: 

1. Збільшення середнього чеку – продаж готового комплекту з декількох продуктів дозволяє отримати 
більше грошей з клієнта. Як показує досвід, якщо ми пропонуємо вже створені набори, то середня кількість 
позицій в одній покупці стрімко росте. 

2. Збільшення маржинальності пропозицій – оскільки в «пакет» можна легко додати товари з великою 
націнкою. 

3. Пришвидшення продажу – продавцю в багатьох ситуаціях не потрібно буде витрачати час і сили на 
продаж продуктів по одному, достатньо буде запропонувати готовий комплект з декількох товарів. 

4. Відхід від порівняння цін – якщо при продажу окремого продукту легко порівняти ціни у різних 
продавців, то в разі, коли ви пропонуєте набір, який не має прямого аналога у конкурентів, порівняння за ціною 
стає неможливим[2]. 
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5. Непомітне підвищення ціни – коли ви піднімаєте ціну на свій продукт, з’являється ризик втратити 
своїх постійних клієнтів. Але якщо ви підвищуєте ціну на той же продукт, який входить у «пакет» з 3-7 позицій, 
більшість покупців цього навіть не помітять. 

6. Унікальність – навіть якщо товари і послуги, які ви пропонуєте, такі ж, як і у всіх, можна створити 
унікальний пакетний продукт, якого більше ні у кого не буде. Так флорист створює унікальний букет з 
неунікальних квітів. 

7. Можливість створити нішеві продукти – на базі звичайних товарів і послуг, призначених «для всіх», 
можна створити спеціалізовані набори, адресовані вузьким цільовим аудиторіям. 

8. Можливість збути «неліквіди» – майже будь-які товари і послуги можна продати, зробивши їх 
частиною пакетного пропозиції таким чином, щоб комплект в цілому був привабливий для клієнтів. 

9. Підвищення рівня клієнтської лояльності – чим більша кількість різного роду товарів і послуг клієнт 
купляє у вас, тим менше шансів, що він захоче з вами розлучитися, якщо буде незадоволений одним з 
продуктів, ціною або сервісом[2]. 

10. Продаж чужими руками – створення пакетного продукту, в який будуть входити як ваші товари і 
послуги, так і продукти компаній-партнерів, що дозволяє отримувати клієнтів і від цих компанії теж, не 
витрачаючи додаткових грошей на рекламу[2]. 

Пакетування також можна розглядати як тактику ціноутворення, яка є дуже ефективною, коли йдеться 
про розширення ринкової долі й збільшення обсягів продаж. Цінове пакетування дозволяє отримувати більше 
переваг над конкурентами і привабити більше споживачів. Найбільш важливим чинником, сприяючим ціно-
вому пакетуванню в Інтернеті, є те, що онлайн-підтримка вимагає низьких додаткових витрат, проте дозволяє 
зберігати високу споживачу цінність. Різниця між цими величинами називається коефіцієнтом маржі, що веде 
до активного використання цінового пакетування і його технічній підтримці [3]. 

 
1. Бішоп, Б. Як продати лобстера. – М.: Попурри, 2008. – 208 с. 
2. Левітас, А. Експрес-маркетинг: швидко, конкретно, прибутково. – М.: Манн, Иванов и Ферберт, 2016. – 224 с. 
3. Чинники ціноутворення на ринках цифрових технологій [Електронний ресурс] – режим доступу: 

https://economics.opu.ua/files/science/market/2014/185.pdf 
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ВПЛИВ НЕДОБРОСОВІСНОЇ РЕКЛАМИ НА ВИБІР СПОЖИВАЧА 
 
З початком пандемії коронавірусу одним з найпопулярніших товарів стали кишенькові санітеайзери для 

рук, які не надто рекламувалися і не мали особливої популярності. 
Санітайзер – це дезінфікуючий засіб для обробки шкіри рук та поверхонь,сприяє запобіганню передачі 

патогенних мікроорганізмів, використовується як доповнення або альтернатива миттю рук із милом та водою [1]. 
Ефективність багатьох санітайзерів можна з легкістю поставити під сумнів якщо знати перелік 

необхідних складових і їх співвідношення, якого інколи не дотримуються виробники, але часто намагаються 
приховати неефективністьза вдалими маркетинговими заходами які можна зустріти в соціальних мережах, 
легко придбати оптом і в роздріб за невиправдано низькими цінами. Рекламодавці обіцяють нам надзвичайно 
приємний запах, зручну упаковку, наявність додаткових властивостей але, водночас, уникають інформації про 
відповідність стандартам. Найважливіше в таких засобах – це їх ефективність, яка по суті залежить від наявнос-
ті певних компонентів. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої Організації Здоров’я санітайзер повинен мати в 
своєму складі етанол (80%) або ізопропиловий спирт (75%), гліцерин (1,45%) і перикис водню (0,125%). Саме 
ці складники відповідають за ефективність виробу[2]. Менший відсотковий вміст спирту робить санітайзер 
неефективним, а купівлю такого товару нераціональною витратою власного бюджету. 

Швидкий ріст ринку надихнув виробників на випуск санітайзерів і великі б’юті бренди. Деякі з них 
почали випускати власні «люксові» варіанти цих засобів. Їх санітайзери коштують в десятки разів дорожче від 
аптечні, проте, вони не лише дезинфікують, а й пахнуть майже як справжні парфуми (наприклад,гель Aesop – 
цитрусами, розмарином і корою кедра; L'OCCITANE en Provence – лавандою) [3]. Загалом, брендові санітайзе-
ри через їх вартість користуються меншим попитом через щопересічний споживач купує їх в мас-маркеті. Якщо 
для відомих та іменитих виробників санітайзери лише додатковий заробіток в період ажіотажу, то для малих 
фірм – це основний прибуток. У даному випадку, мова йде про підприємства які з'явилися лише з початком 
пандемії і виробництво дезинфікуючих засобів є їх єдиною спеціалізацією. До прикладу, Abobe Analytics 
повідомляє про стрімкий ріст попиту на засоби для дезінфекції рук, мила і миючих засобів. Відповідно до 
наданої ними інформації попит на санітайзери в США в період з грудня 2019 року по січень 2020 року зріс на 
1400% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Дослідники компанії Kantar повідомляють, що 
в лютому продаж санітайзерів для рук у Великій Британії зріс на 255%. За даними Nielsen в останню неділю 
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січня 2020 року в Малайзії продажі санітайзерів для рук виявилися на 800% вищими ніж за аналогічний період 
попереднього року [4]. За таких обставин багато українських і світових мереж аптек обмежують кількість 
проданих санітайзерів в одні руки, що ще більше спонукає людей купувати санітайзери в магазинах косметики 
або через інтернет. 

Можна стверджувати, що ринок санітайзерів, як і будь-який інший, має недобросовісних виробників, які 
в умовах ажіотажу намагаються продати свій товар і використовують для цього не удосконалення якісних 
показників, а вплив на споживача за допомогою нав'язливої реклами чи додаткових характеристик виробу, які є 
несуттєвими і жодним чином не покращують їх ефективність. Для того аби вберегти своє здоров'я і бюджет 
потрібно перед купівлею санітайзера детально вивчити ринок і володіти інформацією щодо його ефективності. 
Тільки володіючи достатньою кількістю інформації можна проаналізувати товар і вберегти себе від впливу 
недобросовісної реклами. 

 
1. Санітайзери: переваги, дія, виробники [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ua-

news.liga.net/all/news/sanitayzeri-perevagi-diya-virobniki(дата звернення: 12.10.2020). 
2. Рекомендованные ВОЗ рецептуры антисептиков для рук [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/guide_local_production_ru.pdf?ua=1(дата звернення: 13.10.2020). 
3. Гель очищающий для рук Aesop (2WM) Reverence  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://aromateque.com.ua/aesop-reverence-aromatique-hand-wash(дата звернення: 13.10.2020). 
4. В США спрос на антисептики для рук вырос на 1400% [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.kommersant.ru/doc/4276159(дата звернення: 12.10.2020). 
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ТАРГЕТОВАНА РЕКЛАМА: СПЕЦИФІКА, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
 
У наш час реклама стала невід’ємною частиною світу. Вона втручається чи не в усі сфери життя, і хо-

чемо ми того чи ні, впливає на нас і на рішення, які ми приймаємо. З кожним роком кількість користувачів Ін-
тернету в Україні зростає. Серед загальної кількості користувачів Інтернету особи, старші 65 років, становлять 
5%, у віці від 55 до 64 років – 10%, у віці від 45 до 54 років – 18%. Найактивнішими користувачами Інтернету є 
мешканці України у віці 25–34 і 35–44 років – 27% і 23% відповідно. Молоді люди віком 16–19 і 20–24 років 
становлять відповідно 7% і 9% від загальної кількості користувачів [1].  

Таргетинг (з англійської target- ціль) – спеціальний рекламний механізм, який дозволяє виділити з усієї 
аудиторії тільки цільову та показати рекламу саме їй [2]. Таргетована реклама у соціальних мережах є одним із 
інструментів для просування бізнесу, виведення нового продукту на ринок і підвищення впізнаваності бренду 
[3]. У якості таргетингу використовується інформація про користувачів з їхнього власного профілю, тобто та, 
яку вони надали при реєстрації на сторінках, а також інформація, яка аналізується спеціалістами на основі 
лайків, репостів, переглядів, підписок. Digital-агентство Ланет CLICK окреслює наступні  види та  специфіку  
таргетованої реклами. 

1. Підбір рекламних майданчиків. Тобто соцмережі обираються спеціально для потенційних клієнтів, на 
яких буде спрямована реклама.  

2. Тематичний таргетинг. Це спосіб розміщення реклами на сайтах з конкретною тематикою, тобто 
профільних.  

3. Географічний таргетинг в Instagram і Facebook (геотаргетинг). Такий таргентинг показує рекламні 
оголошення споживачам певного регіону за прив'язкою до його IP-адреси.  

4. Локальний таргетинг. Він передбачає розміщення реклами для користувачів, які знаходяться в радіусі 
від 900 метрів до 15 кілометрів від місця офлайн-продажів. 

 5. Таргетинг за часом показу рекламних повідомлень (ранок/вечір; будні/вихідні). Він допомагає змен-
шити кількість неефективних показів оголошень.  

6. Соціально-демографічний таргетинг. Для нього важливим для вибору споживачів є вік, стать, 
сімейний статус, рівень освіти, дохід споживача.  

7. Обмеження кількості показів одному користувачеві. Для кожної групи споживачів вибрана різна 
частота показів оголошення за певний проміжок часу, щоб не перенавантажувати клієнта та не набридати. 

8. Поведінковий таргетинг. Для того, щоб отримати детальний портрет користувача використовується  
відбір інформації про дії користувача: особисті дані, хобі, інтереси, покупки, пошукові запити . 

9. Геоповедінковий таргетинг. Він дозволяє зрозуміти інтереси користувача, грунтуючись на його 
переміщеннях, місцях перебування, відмітках на картах. 

Таргетована реклама привертає увагу споживачів та має наступні переваги:можна вузько сегментувати 
цільову аудиторію; візуальна картинка,яка  здатна сильно впливати на користувачів; aналітика ефективності та 
оптимізація, адже соцмережі надають інформацію про охоплення та переходи на ваш профіль, а також ви 



 
 

213 

можете змінювати вигляд оголошення;можливість просування товарів і послуг без сайту (для того, щоб 
користувач побачив продукт достатньо створити сторінку у цій соцмережі); доступна цінова політика. Проте, 
як і будь-який вид маркетингової діяльності, таргетована реклама має свої недоліки: не завжди точне влучення 
у вашу цільову аудиторію;потреба часто змінювати вигляд та зміст реклами; таргетовану рекламу необхідно 
налаштовувати окремо для різних соціальних мереж;ризик витратити значний бюджет на неефективні покази 
через неправильні налаштування рекламної кампанії. Отже, на даний момент таргетована реклама в соціальних 
мережах – один з найперспективніших напрямів реклами в Інтернеті,  яка стала незамінним інструментом 
продажів для SMM спеціалістів. 

 
1.Загальна кількість користувачів Інтернету в Україні. URL:http://detector.media/rinok/article/130543/2017-

10-03-zagalna-kilkist-koristuvachiv-internetu-zbilshilas-v-ukraini-za-rik-na-5/ 
2.Таргет в соціальних мережах. URL:https://lanet.click/smm/target-ads-in-social-networks/ 
3.Таргетована реклама у соцмережах. URL: https://ag.marketing/targetovana-reklama-u-socmerezhah/ 
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“БАНЕРНА СЛІПОТА” АБО ЧОМУ РЕКЛАМА БРЕНДУ НЕ ПРОДАЄ 
 
З початком пандемії у березні 2020 року третина усіх підприємств закрилась на карантин і лише неве-

ликій частці малого та середнього бізнесу вдалось адаптуватись до жорстких реалій [2]. І якщо для великого 
ресторанного бізнесу адаптація – це нова функція доставки їжі на дім, то для креативних підприємств, локаль-
них бізнесів та рітейлу – це повне перенесення своєї діяльності в Інтернет. 

Єдиним ефективним способом залучення клієнтів до свого бізнесу онлайн стала контекстна та 
таргетована реклама. За даними Sostav.ua, вже на 2-ий місяць карантину покази реклами зросли на 20% в сфері 
торгівлі, навчання, дозвілля та їжі – галузі, що стали чи не найактуальнішими під час локдауна [4]. З кожним 
місяцем цей відсоток лише зростав. Онлайн платформи стали перенасичені рекламою товарів та послуг від 
різних рекламодавців, число яких росте й дотепер. Це спричинило посилення ефекту “банерної сліпоти”, що у 
свою чергу провокує зростання конкуренції за якістю та кількістю реклами на медіа ринку.  

Така тенденція пришвидшила зміни у поведінці споживачів онлайн з таких, що готові купити щось з 
першого чи навіть з 2 разу на тих, хто хоче більше, ніж просто отримати товар чи послугу. За дослідженням 
Shopper Story, сучасні споживачі є дослідниками. Їм притаманно шукати про бренд більше інформації, порівню-
вати його з іншими, щоб зрозуміти – підходить він за відчуттями, емоціями, цінностями й навіть стилем. Тобто 
людина у своєму виборі хоче співставити свій архетип з архетипом бренду, а щоб це втілити, однієї стандартної 
реклами як основного каналу інформації про бренд стало недостатньо. Крім емоцій, іншими найважливішими 
складниками у зближенні бренду та споживачів стають зворотна комунікація, якісна інформація про послугу чи 
товар, соціальна відповідальність бренду у питаннях пандемії, гендерної та расової нерівності, збереження 
приватності інформації і т.д. Усе частіше для задоволення цих складників бренди використовують такі 
маркетингові напрямки як нативна реклама та відеомаркетинг (особливо за допомогою Youtube), щоб повністю 
заповнити уявний бар’єр між брендом та споживачем. З основних переваг таких напрямків є: 

− Обхід “банерної сліпоти” 
− Подача в потоці інформації 
− Демонстрація цінностей, яких не передати одним рекламним банером 
− Органічний трафік (якщо це нативна реклама) на платформу та пізніше на послугу чи продукт рекламо-

давця 
− Ефективність буде на одному рівні, незалежно від сфери, у той момент, коли у контекстній та 

таргетованій рекламі показник CTR становить в діапазоні 2-2.5% по Україні, проте кінцева цифра 
залежатиме від галузі [1]. 

І хоча спосіб “спершу цінність – потім продаж” у становленні потужного бренда вимагає більше часу, 
креативності, розумової діяльності творців та каналів залучення, це гра в довгу. Пізніше, коли у бренда зросте 
лояльна аудиторія та вибодується відповідна репутація, його реклама буде не тільки ненав’язливо продавати, а 
й нагадувати та формувати здорове ставлення до послуги чи товару. 

 
1. Брендинг та його значення для інтернет-реклами [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://studme.com.ua/10790317/marketing/brending_ego_znachenie_dlya_internet-reklamy.htm. 
2. В Україні на карантин закрилася третина підприємств, до 50% персоналу без роботи [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000000-v-ukraini-na-karantin-
zakrilasa-tretina-pidpriemstv-do-50-personalu-bez-roboti.html. 
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3. Галина Петренко. Нативна реклама: що це таке і як вона працює [Електронний ресурс] / Галина 
Петренко – Режим доступу до ресурсу: https://detector.media/rinok/article/116855/2016-07-15-nativna-reklama-
shcho-tse-take-i-yak-vona-pratsyue/. 

4. Які маркетингові стратегії запустила пандемія коронавірусу [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: https://lvbs.com.ua/news/yaki-marketyngovi-strategiyi-zapustyla-pandemiya-koronavirusu/. 

5. Criteo. 2020 Consumers Are Detectives, Here’s Why [Електронний ресурс] / Criteo – Режим доступу до 
ресурсу: https://www.criteo.com/blog/shopper-story-2020/. 

6. Sostav.ua. Мобайл більше не first та ще 7 інсайтів: як змінюється ринок медіареклами під час 
карантину [Електронний ресурс] / Sostav.ua – Режим доступу до ресурсу: https://sostav.ua/publication/mobajl-b-
lshe-ne-first-ta-shche-7-nsajt-v-yak-zm-nyu-tsya-rinok-med-areklami-p-d-chas-84998.html. 
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ЕКОНОМІКА СПІЛЬНОЇ УЧАСТІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГЛОБАЛЬНОЇ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 
 
Термін ’’економіка спільної участі’’ звучить як назва ще одного об’ємного складного та зовсім не 

прагматичного параграфу в підручнику з економіки місткістю 1000 сторінок 1985 року випуску. Мабуть, тому, 
що це не надто вдалий переклад словосполучення ’’sharingeconomy’’, під яким розуміємо  глобальну тенденцію, 
що має всі шанси незабаром повністю змінити усталене бачення про взаємодію попиту та пропозиції на ринку. 

Першим тепер вже відомим гравцем у моделі економіки спільної участі стала американська  міжнародна 
публічна компанія ’’Uber’’, заснована 2008-ого року в Каліфорнії Сьогодні до компанії залучені 7 мільйонів 
водіїв, а сервіс регулярно використовує 75 мільйонів пасажирів, при взаємодії попиту і пропозиції яких ство-
рюється грошовий оборот у розмірі 4-ьох мільярдів доларів США 

Заслуговує уваги і ще один добре відомий онлайн-сервіс, що працює за парадигмою економіки спільної 
участі, Airbnb, заснований у 2008. Зараз сервіс представлений у 100 тис. містах по всьому світу та створює ша-
лену конкуренцію стандартному проживанню в готелях. Якомога кращим підтвердженням конкурентоспро-
можності Airbnb на ринку є дослідження ’’The Rise of the Sharing Economy’’, опубліковане в виданні ’’Journal of 
Marketing Research’’. Провівши глибинний аналіз ринку, автори роботи довели, що з появою онлайн-сервісу 
Airbnb прибутки готельної сфери зменшились на 9%, а середня ціна зменшилась на 6%, а враховуючи обсяги 
грошового обороту в даній сфері, мова йдеться про мільярди доларів США. [ 1 ] 

Одна з класифікацій підприємств наведена у дослідженні ``Lateralexchangemarkets``Perrel&Kozzinets, 
опублікованому у виданніJournalofmarketing.За критерії поділу взяті показники консолідальності ( залучення 
споживачів ) та рівня фінансової залученості. На основі вищезгаданих показників виділяють чотири категорії : 
активатори (два показники на низькому рівні ), форуми (високий рівень консолідальності, практична 
відсутність фінансової залученості), концентратори (високий рівень фінансової залученості), поєднувачі (два 
показники на високому рівні) [2]. 

Як глобальна діджиталізація сприяє розвитку економіки спільної участі? Все доволі логічно, оскільки 
основною характеристикою даної моделі є взаємодія між тими, хто можещось запропонувати та тими, хто цього 
пропонує, то осучаснення систем зв’язку значно спрощує процес налагодження контакту. 

Говорячи про особливості організації роботи підприємства, можна виділити кілька проблемних момент, 
що часто уповільнюють розвиток, а інколи спричиняють деградацію організацій. По – перше, окрім залучення 
покупців, підприємствам приходиться витрачати фінансові та трудові ресурси для залучення продавців, тобто 
,окрім полювання за попитом, потрібно ще й шукати джерела пропозиції.  По-друге, більшість компаній не 
можуть забезпечити достатній контроль продуктів чи послуг, які продаються під їхнім брендом, що може 
створити чимало проблем. 

Отже, економіка сучасного поділу все ще залишається доволі не зрозумілою та непередбаченою систе-
мою, проте можна прогнозувати їй велике майбутнє, адже здоровий глузд та чимало досліджень стверджують, 
що з дана модель не лише зручна, високотехнологічна та фінансово вигідна, а ще й сприяє збереженню 
довкілля, що є чи не основним аспектом розвитку сьогодні. 
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ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕПОХИ НА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ 
 
Сьогодні цифрова епоха стала невід'ємною частиною нашого життя, як особистого, так і професійного. 

Універсальні технології стають глобальним генератором цінності, допомагаючи підприємствам розвиватись. 
Світ бізнесу міняється швидше, ніж коли-небудь раніше, тому не можна ігнорувати тенденції, які на 

даний момент формуються. Великі дані, машинне навчання, використання роботів, можливість делегувати на-
віть за сотні кілометрів від робочого місця та інші сучасні інструменти, що грунтуються на використанні 
цифрових технологій набирають шалених обертів, томупідприємства повинні вміти правильно використовувати 
дані ресурси. Такі умови вимагають від власників бізнесу в будь-якій сфері, бути готовими до постійної 
модернізації, адаптації і розвитку [1]. 

Сьогодні стає все важче вирішувати організаційні та управлінські проблеми компаній, без використання 
інформаційних технологій. Стратегія, бізнес-модель, організація, процеси – це лише деякі речі, на які впливає 
технологія в бізнес-середовищі. Технологія надає організаціям можливість створювати і поширювати ідеї, розвивати 
і впроваджувати інновації в комерційній діяльності. На сьогоднішній день, не потрібно залучати  людей для того, 
щоб вести бухгалтерію, витрачати робочу силу на виробничому підприємстві та заводах, ввести письмовий звіт та 
багато інших процесів, які виконуються вручну, займають багато часу та досить дорого оплачуються. Це все 
заміняють інформаційні технології, що оптимізує бізнес та дозволяє заробляти більше [2]. 

Сучасні технології дозволяють суттєво економити час та зусилля. В нестабільних ринкових умовах, коли 
потрібно швидко прийняти управлінське рішення, ми маємо доступ до будь-якої інформації, яку потрібно лише 
проаналізувати. Цифрові дані є свіжими, точними, , але найголовніше, надають інформацію в реальному часі, 
що дозволяє підприємствам змінювати та адаптувати ціннісні пропозиції до мінливих потреб клієнтів. 

Полегшується пошук команди, в цьому допомагають сайти, де кандидати розміщують резюме. В умовах 
пандемії, інформаційні технології багатьом підприємствам допомогли не втратити позиції на ринку, багато 
освітницьких організацій мали змогу проводити онлайн навчання, магазини створили Інтернет-каталоги, салони 
змогли продавати продукцію через соц.мережі та начальники мали зв’язок з підлеглими через відео-чати [3]. 

Отже, Інтернет допомагає бізнесу отримувати дані та аналізує інформацію, щоб створити кращі та 
ефективніші продукти, маркетинговий план перед тим, як вкладати гроші в розробку товару. Інтернет допома-
гає компаніям тестувати та збирати дані, що лежать в основі ідеї продуктів та послуг. 
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ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕПОХИ НА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ 
 
Підприємства, які виробляють споживчі товари, найчастіше використовують у своїй діяльності стратегії 

business-to-consumer (B2C, «бізнес для кінцевого споживача»). Однак, значна частка комерційних операцій 
відбувається за участі B2B (business-to-business) партнерів [1]. Таким чином, підприємства змагаються на двох 
фронтах, налагоджуючи стосунки із кінцевими споживачами та підтримуючи співпрацю із посередниками. 
Основний тиск надходить від онлайн-ринків із розвиненими ланцюгами постачання та тактикою розподілу, 
споживачів з високими очікуваннями та нестабільних традиційних ринків збуту [2]. 

В Україні онлайн-платформи для продажу стрімко набирають популярність [3]. Основними групами 
товарів, які реалізуються на онлайн-ринках, є електроніка, побутова техніка та обладнання для відеоігор [4-5]. 
Частка онлайн-продажів серед виробників споживчих товарів також зростає. Однак, є кілька перешкод. По-
перше, основною перевагою традиційних точок збуту є можливість оглянути товар перед покупкою. Проте, 
якщо споживач довіряє певній торговій марці, то стимулів відвідати магазин чи супермаркет та поглибити своє 
розуміння товару стає все менше. По-друге, чим менше споживачів купують в офлайні, тим менше відбувається 
перехресних продажів, які так поширені серед споживчих товарів [6]. З іншого боку, за даними опитування 
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компанії Deloitte, очікування в чергах, витрачений час та загалом незручність процесу змушують споживачів 
переглянути свої купівельні звички. Онлайн-шопінг дає можливість робити замовлення без зайвих клопотів [7]. 

Оскільки онлайн-посередники беруть безпосередню участь у комунікації зі споживачем, виробники 
споживчих товарів потребують більш тісної співпраці для отримання додаткових даних про своїх споживачів. 
Це дає змогу постійно слідкувати за результатами продажів своїх товарів, розуміти краще споживачів та 
конкурентів. Одним зі шляхів отримання цих даних є побудова стосунків із B2B партнерами [8]. Серед 
основних принципів плідної співпраці з онлайн-посередниками може бути: 

1.  Спільна розробка довготермінових стратегій. 
Партнери мають розуміти середньо- та довгострокові цілі одне одного для побудови спільного бачення 

майбутнього розвитку співпраці. Важливіше зосереджувати перемовини на розвитку та довгострокових 
пріоритетах, ніж на квартальних результатах чи поступках у ціні. 

2.  Налаштування гнучкої операційної моделі. 
Гнучка співпраця полягатиме у залученні функціональних експертів у співпрацю із посередниками, 

набагато частішій взаємодії між партнерами замість квартальних зустрічей та розробці стимулів, які роблять 
співпрацю вигідної для обох сторін.  

3.  Співпраця по всьому ланцюгу створення доданої вартості. 
Компанії, які розширили спектр співпраці зі своїми посередниками, отримали низку переваг, таких як 

підвищення ефективності рекламної комунікації, покращили асортимент, знизили транспортні витрати та 
залучили додаткові кошти для маркетингу та інновацій [9]. 

В умовах пандемії відчутними стали стрибки продажів від бізнесу до споживачів (B2C) , але  збіль-
шилися обсяги електронної комерції від бізнесу до бізнесу (B2B). Пандемія підкреслила гостру  необхідність 
подолання цифрового розриву як всередині, так і в різних країнах, враховуючи центральну роль цифрової 
економіки під час кризи, особливо в країнах, що розвиваються [10]. Конкретні дії виробників  залежать від 
ринкової позиції компанії та її бізнес-моделі.  
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ НА ЕТАПІ ПРОДАЖУ СПОЖИВЧИХ ПРОДУКТІВ 
 
Складна екологічна ситуація в Україні зумовлює необхідність екологізації соціально-економічного роз-

витку, а також узгодження науково-технічного прогресу суспільства з охороною навколишнього середовища. 
Екологічний маркетинг потрібний у практичній діяльності виробника перш за все як засіб екологізації 
виробництва, задоволення потреб населення.До прикладу, точкою відліку формування екологічного маркетингу 
у сфері харчування вважають зародження екологічних проблем. Їх виявлення стає активним сигналом до 
початку формування елементів маркетингу [1]. 

Товар з екологічними характеристиками в даному випадку не є чимось новим і унікальним, він служить 
лише альтернативою існуючим товарам, що відрізняється додатковими споживчими властивостями [2]. 

Етап продажу продукції становить особливий інтерес, оскільки, з однієї сторони, він не пов’язаний із 
значним забрудненням навколишнього середовища, проте, з іншої сторони, є сферою застосування широкого 
спектру інструментів екологічного маркетингу: цінових, логістичних, комунікаційних. Так, зокрема, саме через 
торгові механізми доцільно здійснювати стимулювання попиту на екологічно безпечну у виробництві або 
споживанні продукцію. Така ціль реалізується шляхом застосування стимулюючих інструментів (екологічної 
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надбавки до ціни продукції, інтервенції з метою коригування ринкових цін), екологічного маркування продукції, 
екологічної реклами [3]. Контроль  торгівельних потоків дає можливість знижувати споживання екодеструктивних 
товарів та стимулювати збут екосприятливих та нейтральних товарів. Торгівельні екологічні обмеження є потужним 
інструментом впливу на пропозицію та конкурентоспроможність продуктів на відповідному ринку.  

Екологічні властивості продуктів, а також особливості їх зберігання досить часто залежать від якості та 
екологічної безпеки пакувальних матеріалів. Упакування, крім того, є одним із дієвих маркетингових інстру-
ментів, що дає можливість інформувати споживача про екологічні властивості продукту, наявність спеціальних 
екологічних відзнак, систем екологічної сертифікації. Саме упаковка забезпечує можливості екологічного 
маркування продукції. Відповідно вона є потужним інструментом, що дає можливість суттєво вплинути на 
екологічну цінність продукції підприємства, та сформувати його відповідний імідж на ринку [4]. 

Завдання екологічного маркетингу на етапі продажу продукції з екологічними характеристиками полягає 
в тому, щоб переконати покупця, що споживча цінність даного товару набагато вища споживчої цінності про-
дукції, позбавленої екологічних характеристик. Усвідомлення споживачем додаткової споживчої цінності еко-
безпечної продукції готовність платити за неї додаткові кошти іє переломним моментом у розвитку еколо-
гічного маркетингу. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧА 
 
Проблема психології реклами на даний час є актуальною, тому що реклама по всюди, але от фільтрувати 

всю інформацію важко. В сучасних умовах реклама стає одним з найбільш дієвих каналів створення й 
соціального закріплення нових культурних цінностей, соціальних норм, правил і стилів поведінки. Ринок 
товарів і послуг, що наразі формується в Україні, вимагає якнайбільшого залучення і застосування реклами. 
Будь-який вплив може змінити свідомість людини і нести  певну загрозу волі вибору. Буває й таке,що товар чи 
послуга не відповідають інформації, яка надається про них в рекламі, тоді це можна вважати обманом, який 
повинен заборонятися. Далі розглядатиметься через які джерела люди отримують ту чи іншу рекламу та чим 
керуються при власному виборі товару. 

Реклама з позиції соціальної значущості – це різновид соціальної дії, що є формою ідеології, впроваджує 
в свідомість людей потреби в тих чи інших товарах і на несвідомому рівні формує перевагу якого-небудь 
певного товару і прагнення володіти ним, виконує функції з просування товару, а також функції соціальні, що є 
латентними за своїм характером [1]. 

Отже, як сказали С. В. Мамалига, Н. М. Краєвська, С. О. Краєвський [3] кожна людина по-різному сприймає 
інформацію, тому в загальному виділяють такі її психологічні стани:  

1) людина, яка знає і може пояснити те, що з нею відбувається;  
2) людина має певні відчуття, але не може пояснити їх причину;  
3) людина не знає про свій стан і про причини його виникнення. 
З такою думкою погоджується більшість. Але є й такі, які сліпо вірять рекламі без вагомих на це підстав.  
Звісно є й свідомі споживачі, які можуть аргументувати свій вибір. Переважно вони є постійними 

клієнтами, які знають усі переваги продукту чи послуги.  
Реклама навіює людині думку, що якщо вона купить ту чи іншу річ, то вона стане щасливішою, приваб-

ливішою, успішнішою, що це сприятиме підвищенню її статусу. Люди оцінюють себе та інших в залежності від 
того, чим вони володіють, а не від їхніх особистих якостей. Так формується система цінностей, орієнтована 
виключно на споживання. Але неможливо купити все, особливо з огляду на матеріальний стан людини. У 
звичайному житті пересічні люди не можуть і виглядати такими привабливими і успішними, як герої рекламних 
роликів. Все це призводить до виникнення у багатьох людей, особливо молодих, комплексу меншовартості. Це  
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розповсюджений метод створення умов для наслідування. Він спрацьовує коли реклама для людини є престиж-
ним явищем і товар купується нею з метою бути схожим на популярну, авторитетну особу, відтворюючи риси її 
спеціально демонстрованої поведінки. В такому випадку забувають про індивідуальність кожного і 
відбувається перетворення на масу подібних. 

Для вивчення ставлення населення до соціальної реклами було проведено соціологічне дослідження 
(анкетування) серед мешканців м. Запоріжжя [2]. 

Цільова група: населення Запоріжжя віком від 18 до 65 років і старше. Тип дослідження: анкетування за 
місцем проживання респондента. Вибіркова сукупність: населення м. Запоріжжя віком від 18 до 65 і старше за 
ознаками: стать, вік, район проживання. Загальна кількість опитаних – 680 осіб. 

Було проаналізовано основні канали інформації, через які розповсюджується соціальна реклама. 
Найбільш поширеними видами соціальної реклами є телереклама-68% і рекламні білборди по місту-52%. 
Зростає значимість інтернет-реклами-73%, з якою знайомі, насамперед, респонденти віком від 18 до 40 років. 
Саме соціальна реклама в Інтернеті набуває дедалі більшого впливу на масову свідомість. 

Отже, реклама впливає як позитивно, так і негативно на кожного з нас. Вона вбудована в структуру 
повсякденності, де фактично формує світогляд споживача, стаючи одним з найбільш значущих каналів, що 
підтримують механізми соціального управління. Але свідомих людей переконати важче, тому треба чітко 
визначити свої потреби і задовольняти їх в першу чергу. Також не варто наслідувати всі швидкоминучі тренди.  

 
1. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент / Лук’янець Т. І. – К. : КНЕУ – 1999. – 276 с.  
2. Мозер К. Психология маркетинга и рекламы / К. Мозер ; [пер. с нем.]. – X. : Гуманитарный Центр, 2004. – 

380 с.  
3. Реклама: психологія впливу на споживача [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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ТАРГЕТОВАНА РЕКЛАМА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ  
ТА ПРОСУВАННЯ У СОЦМЕРЕЖАХ 

 
Соціальні мережі вже давно користуються великою популярністю у користувачів, а таргетована реклама 

стала незамінним інструментом продажів для SMM спеціалістів,тому що вона сприяє реалізації товарів, 
процесу перетворення товару у гроші, породжує попит, просуває бізнес, підвищує впізнаваність бренду і керує 
ринковим продажем.[1],[4] 

Таргетована реклама – це вид реклами, який полягає у демонстрації рекламних оголошень у вигляді 
текстового та графічного блоку, який розрахований на певну цільову аудиторію користувачів соціальної 
мережі. Подача та проінформованість такої реклами неодмінно сприяє збільшенню продажів продукції чи 
впізнаваності будь-якого бренду.[1] 

Технологія роботи таргетингу складається із 4 етапів: 
1. За допомогою cookie-файлів збирається інформація про користувача, яка зберігається у його профілі. 

На підставі цієї вилученої інформації, можна отримати уявлення про смаки, інтереси та хобі клієнта. 
2. Проводиться аналіз даних і виділяється цільова аудиторія, щоможе бути зацікавлена групою певних 

рекламованих товарів. 
3. На третьому етапі всі дані автоматично записуються і видаються у вигляді діаграм, графіків для зруч-

ності моніторингу інформації. Тепер, спираючись на отриману інформацію можна створити рекламне пові-
домлення, яке зацікавить цільову аудиторію або її сегмент. Рекламний таргетинг в Інтернеті повинен сприйма-
тися людиною так, ніби оголошення створено саме для неї. 

4. Маючи інформацією про те, де проводять час людина,відбираються канали реклами. Це можуть бути 
різні пошукові системи (GoogleAds, YandexDirect) і соціальні мережі (Facebook, Instagram, LinkedIn, Вконтакте 
та інші). Далі реклама публікується.[5] 

Рекламування продуктів чи послуг на Інтернет-платформі у 2020 році вважається найефективнішим. По-
перше, число постійних відвідувачів Інтернет-ресурсів тільки зростає і тенденцій до зупинки або уповільнення 
зростання поки не має. Для рекламодавців – це непочатий край споживачів їх продукту. По-друге, таргетинг дає 
можливість пустити рекламу з більшою результативністю, так як фінанси на просування товарів і послуг 
витрачаються строго в напрямку дійсно потенційних клієнтів. По-третє, зараз можна скористатися цілим рядом 
спеціальних програм, які проведуть аналіз дієвості рекламної компанії і дозволять вчасно відреагувати 
відповідно з результатом.[2] 
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Звідси можна назвати такі переваги таргетованої реклами у соціальних медіа:робота з цільовою 
аудиторією, аналітика ефективності та оптимізація, можливість просування товарів і послуг без сайту, низька 
вартість у порівнянні з традиційними видами реклами, велике охоплення.[3] 

Але як і в кожній будь-якій справі можна також виділити свої недоліки. Серед них: мотивація до 
конверсії користувачів соціальних мереж нижче, ніж у відвідувачів пошукових систем, необхідність часто 
міняти зміст і графічну складову оголошень, необхідність налаштовувати таргетовану рекламу окремо для різ-
них соціальних мереж, ризик витратити значний бюджет на неефективні покази через неправильні налашту-
вання рекламної кампанії.[3] 

Отже, присутність у соціальних мережах позитивно впливає на впізнаваність бренду, а регулярна робота 
з мережевою спільнотою, наприклад, ведення блогу, сприяє підвищенню лояльності покупців.Якщо дотри-
муватисяпринципів створення та налаштування таргетованої реклами, то є можливість уникнути всіх можливих 
їїнедоліків.[1] 

 
1. Таргетована реклама як ефективний спосіб просування в соціальних мережах [Електронний ресурс] – 

режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8503/1/23.pdf 
2. Реклама в інтернеті: види інтернет реклами, вартість, плюси і мінуси онлайн реклами [Електронний 

ресурс] – режим доступу: https://biznescat.com/biznes/106-reklama-v-interneti.html 
3. Таргетована реклама у соцмережах: що це таке і в чому її переваги [Електронний ресурс] – режим 

доступу: https://ag.marketing/targetovana-reklama-u-socmerezhah/ 
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ДВОЇСТИЙ ХАРАКТЕР РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА 
 
Реклама, як відомо, рушій торгівлі. Вона допомагає дізнатися про нові товари і послуги, зорієнтуватися в 

безмежному морі виробництва і споживання. Та реклама не лише інформує. Фахівці стверджують, що вона – 
могутній засіб впливу і маніпуляції людиною. 

Вплив цей може бути значним чи непомітним, позитивним або негативним, зрештою, ефективним або 
неефективним. Нами виявлено окремі аспекти негативного рекламно-інформаційного впливу на поведінку 
споживача, зокрема: 

− спричинення стереотипізації мислення, а відтак – поведінки, нав’язування готової моделі й стандарту 
життя; 

− навіювання людині думки, що якщо вона купить ту чи іншу річ, то стане щасливішою, привабливі-
шою, успішнішою і це сприятиме підвищенню її статусу. Внаслідок, люди оцінюють себе та інших в 
залежності від того, чим володіють, а не за особистими якостями; 

− переконаннящодо купівлі товаруза високою ціною, незважаючи на наявність дешевших товарів, 
кращої якості, проте маловідомих. Покупці, які довіряютьрекламі, в результаті постраждають та ще й 
будуть змушені витратити зайві кошти; 

− стимулювання дитячого попиту на неякісну, нездорову продукцію, що у більшості випадках спри-
чиняє дитяче ожиріння; 

− переконання, що товар є життєво необхідним. Дитина вірить, що цей продукт – найкращий, і не 
вчиться перевіряти, вибирати і порівнювати; 

− дає надію, для хворої людини, яка бачить повідомлення про чудодійні ліки , які допоможуть її , вона 
ловить кожну можливість , а безсовісні виробники, які обманюють споживачів, заробляють на цьому. 

Разом з тим, хочемо відзначити позитивні аспекти впливу реклами на споживача, а саме: 
− змога дізнатись про нові товари чи послуги, адже людина скоріш за все зверне увагу на продукт , про 

який чула і бачила.   
− можливість дізнатись про знижки, акції або різні розіграші у магазинах, тому людина може зеконо-

мити свої кошти або виграти щось корисне для неї; 
− спроможність для фірми розширити своє виробництво і за допомогою цього одержувати більший 

дохід. Тому споживачі будуть одержувати продукт по більш низькій ціні при наявності реклами, чим 
при її відсутності; 

− формує дітям дбайливе ставлення до батьків , природи, ближніх, що вчить їх робити так само; 
− містить попередження про шкоду алкоголю, цигарок та інших шкідливих речовин. 
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Як говорив Девід Огілві, – «Ви  не можете примусити людей купувати ваш товар, Ви можете лише 
зацікавити їх в купівлі цього товару». 

Також, багато видатних людей вважають, що реклама – це мистецтво. Адже, рекламодавцям необхідно 
мати ґрунтовне уявлення про мотиви потенційних покупців, аби знати не тільки, які товари та які умови, а й яка 
реклама приведе до купівлі, оскільки купівлі передує сприйняття, діяльне осмислення об'єктивних даних, коли 
людина ніби заново винаходить, вигадує предмет, щоб включити його в набір повсякденних потреб або в набір 
заповітних бажань, або ж у набір непотрібних речей. 

Відтак, можна сказати, що реклама це важливий важіль у торгівля як для виробників, так і для покупців. 
 
1. Негативний та позитивний рекламно-інформаційний вплив на споживача [ Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://blogs.dyvys.info/2017/06/30/reklama-ta-yiyi-vplyv-na-pidsvidomist/ 
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ КАРАНТИНУ COVID-19 
 
З початком карантину Covid-19 маркетингові процеси стали, як ніколи, критичними. Маркетингову 

діяльність доводиться проводити переважно в Інтернеті, оскільки традиційні підходи реалізуються обмежено, 
що пов’язано з самоізоляцією як працівників, так і клієнтів [1]. Через що першочерговим завданням кожного 
бренду є налагодження маркетингових комунікацій. Для цього доцільно керуватись наступними правилами: 

1.Зберігати позитив. 
На даний час велика частина клієнтів бачать багато стресових речей у соціальних мережах. Для компанії – це 

шанс стати надійним притулком для клієнтів який базується на позитиві. До прикладу, показати день із життя 
компанії, розмістити актуальний для бізнесу мем або просто опублікувати щось справжнє та щире про те, 
наскільки підтримка цільової аудиторії важлива для вас. 

2.Уникати поширення інформації, яка зустрічається вже достатньо поширена. 
Якщо замислитись над тим, яку роль бізнес відіграє в житті своїх клієнтів, малі шанси на те, що вони 

звертаються до вас за останньою інформацією про кризу. Не потрібно почуватись зобов’язаним повторювати 
кожну частину настанов щодо пандемії – ця інформація доступна у багатьох інших торгових точках. 

Варто уникати перевантаження Covid-19. Перш ніж чимось ділитись, треба запитати себе: чи важливо, 
щоб мої клієнти отримували цю інформацію саме від нашого бізнес-ресурсу?Якщо така  потреба існує, то 
подавати інформацію із власного бізнес-ресурсу необхідно якомога позитивніше та з користю для бренду. 

3. Зрозуміти, про що думає клієнт. 
Важливо розуміти поточні проблеми цільової аудиторії, і те, як негаразди впливають на клієнтів, 

особливо якщо це стосується вашого бізнесу. Якщо компанія може надати актуальний товар, варто перекона-
тись, що клієнти поінформовані про це. Багато малих підприємств ефективно використовують соціальні мережі 
для поширення того, що є на складі, а також коли очікується надходження нового товару. Доцільно регулювати 
свої повідомлення та пропозиції відповідно до поточних потреб споживачів. 

4. Уникати «радіомовчання». 
Слід покласти на себе обов’язок залишатись на зв’язку зі своїми клієнтами та регулярно контактувати зі 

споживачами. Для більшості брендів – це щотижнева розсилка повідомлень електронною поштою та щоденний 
обмін повідомленнями в соціальних мережах, швидкі відповіді на запитання які надходять від клієнтів [2]. 

5. Не перестаратись у своїх стараннях. 
Мабуть, кожен має досвід із надходженням великого масиву електронних листів від різних компаній про 

деякі з яких ви не чули багато років. Як стверджує Fast Company: «Цілком випадкове повідомлення-подяка за 
покупку нашої їжі для котів 3 роки тому» абсолютно недоречне і небажане [3]. 

6.Підтримувати довіру. 
Фактор «дізнатись, сподобатись і довіряти» є критично важливим, якщо ви будуєте маркетингову 

діяльність для перетворення потенційних клієнтів у клієнтів. Зараз, як ніколи, потрібно утримати своїх покуп-
ців і переконатись, що їх сформована довіра до вас не зруйнується. Необхідно позиціонувати свій бренд як 
надійний навіть у найскладніші часи.  

Отже, враховуючи усі зміни, що відбулися в результаті пандемії Covid-19, не можна дозволяти собі 
стояти на місці. Люди запам’ятають, яким було ваше спілкування під час карантину. Якщо комунікація була 
неякісною, імідж бренду буде зіпсутий. Коли у вас немає нічого позитивного для участі в розмові, мовчіть. 

 
1. Quarantine and digital marketingowa days [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.kasandz.com/quarantine-and-digital-marketing/ (дата звернення: 12.10.2020) 
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2. Good communication can save your brand during quarantine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://technologytherapy.com/good-communication-can-save-your-brand-during-quarantine/(дата звернення: 12.10.2020) 

3. Brand quarantine: How to adjust your communication during the pandemic crisis [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:https://blog.loomly.com/brand-quarantine/(дата звернення: 12.10.2020) 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ 
 
Контент завжди є основою будь-якої стратегії цифрового маркетингу. Він залишається ключовим 

фактором, який визначатиме успіх комунікаційної політики. Цифровий маркетинг здійснюється в основному 
завдяки використанню Інтернету. З цієї причини маркетологи повинні уважно стежити за тим, щоб створений 
ними контент залишався прийнятним та був соціально відповідальним. 

У своїх повідомленнях маркетологи часто використовують так звані гачки, що привертають увагу своїм 
подвійним значенням. Це слугує для зацікавлення та породження дискусії, своєрідної активності довкола 
повідомлення. Проте, підтекст може бути смішним для деяких людей і образливим водночас для інших. Часто 
неоднозначність може стати поштовхом до особистих травм або навіть розглядатись як мова ворожнечі, навіть 
якщо на меті було задовольнити певну нішу, конкретну демографічну групу чи культуру. Маркетологи не 
мають права створювати контент, який викликає дискомфорт у споживачів. Тому при побудові успішної 
стратегії соціально відповідального контенту у цифровому маркетингу необхідно враховувати наступні 
фактори. 

Глобальна аудиторія. Комунікації в Інтернеті можуть бути спрямовані на дуже широкі, глобальні 
аудиторії. Це означає, що кожен і в будь-якій точці світу повинен відчувати себе у колі однодумців та 
взаємодіяти з цим вмістом без негативу. Таким чином досягаються максимальні переваги, найбільша кількість 
потенційних клієнтів. Grammarly – український старт-ап,що допомагає писати звернення простою мовою, щоб 
він був зрозумілим для більшості користувачів Інтернету [1]. 

Расові упередження. Є багато прикладів, коли виявляються расові упередження. Навіть у звичайній 
рекламі у ЗМІ з’являлося багато оголошень, які змушували дивуватися та отримували негативні відгуки. 
Томунеобхідно прагнути створювати контент, який є расово чи соціально нейтральним. Такі бренди як “Dove”, 
“Nivea”, “Heineken”зустрілися із негативною реакцієюаудиторії коли вони використовували образливий для рас 
вміст у рекламі своєї продукції. 

Чесний намір. Іншим важливим аспектом є чесність у повідомленні. Це спричинить позитивну реакцію 
споживачів, оскільки бренд чесно намагається допомогти їм з питаннями. Наміри створенняконтенту мають 
велике значення. Якщо контентпублікується лише з метою отриманнякліків, часто відвідувачі не хочуть більше 
контактувати із цим брендом. Однак, клієнтоорієнтованість, людяність та намір допомогти підштовхують спо-
живачів стати постійними клієнтами бренду. Звідси випливає орієнтованість на рішення проблеми клієнта. Для 
того, щоб покращити досвід споживачів у використанні товарів чи послуг бренду, необхідно давати відповіді на 
їх запити. У цьому сенсі, якщо допомогти вирішити проблеми споживачів, можна сподіватися на їхню лояль-
ність у майбутньому. Позитивні відгуки та продуктивні реферали, в результаті,збільшать конверсію сайту чи 
сторінки [2]. 

Коронавірус посилив і без того сильний вплив соціально-відповідальної стратегії у маркетингу. Бренди 
активізували свої ресурси, допомагаючи не лише потенційним клієнтам, а й суспільству в цілому подолати 
труднощі пов’язані із пандемією. Бізнес показав швидке реагування на кризові ситуації, вніс зміни у плани 
виробництва, долучився до суспільно важливих заходів та говорив про те, що має більшу вагу за власні 
прибутки [3]. 

Отже, можна зазначити, що компанії, які практикують корпоративну соціальну відповідальність, мають 
лояльніших клієнтів, ніж їхні конкуренти. Для міленіалів та покоління Z соціальна відповідальність компаній є 
дуже важливою. Вони вважають, що організаціям слід інвестувати в покращення існування суспільства. Нові 
покоління вважають, що компанії повинні ділитися тим, як вони намагаються позитивно вплинути на світ, для 
них важливо демонструвати свої просоціальні ініціативи. Демонстрація зусиль є важливою для міленіалів, 
оскільки це впливає на їх вибір як споживачів. У цьому компаніям допомагає цифровий маркетинг. Створення 
соціально відповідального контенту підвищує лояльність споживачів.  

 
1. Grammarly: Free Online Writing Assistant. URL: https://www.grammarly.com (дата звернення: 19.10.2020) 
2. Need For Socially Responsible Content In Digital Marketing Strategies. URL:https://www.reachfirst.com/need-

socially-responsible-content-digital-marketing-strategies (дата звернення: 19.10.2020) 
3. Social responsibility projects that apply our skills to social causes. URL: 

https://www.digitalstrategyconsulting.com/about/social-responsibility (дата звернення: 19.10.2020) 
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БЛАГОДІЙНІСТЬ ЧИ РЕКЛАМА? 
 
Бренди завжди у пошуках нових методів просування своїх продуктів. І з’являється невидиме суперницт-

во «Хто ж придумає найоригінальніший спосіб?». Одним з таких стала благодійність, адже підприємства 
зрозуміли, що їхній розвиток може бути органічним, якщо у світу не лише брати, але й віддавати. 

Початок 20 ст. з його боротьбою за права людини дав поштовх усвідомленню соціальної відповідаль-
ності. Згідно з поточними економічними умовами, організації мали віддавати певний відсоток своїх фінансів на 
суспільні потреби. З часом з’явився термін КСВ (корпоративно-соціальна відповідальність компанії) – це 
позитивний вплив бренду на все, що відбувається навколо його діяльності [3]. 

В Україні усвідомленням своїх зобов’язань перед суспільством і планетою відзначаються небагато 
організацій, порівнюючи зі світовим ринком, але поступово практика добрих справ стає обов'язковою хоча б в 
якості маркетингового інструменту.  

Підприємства не можуть лишатися осторонь, вкладаючи свої матеріальні та нематеріальні ресурси лише 
в бізнес заради бізнесу, тому кожен бренд повинен знайти тему, яка йому ближча: 

The Coca-Cola Company (американська харчова компанія, найбільший світовий виробник і постачальник 
безалкогольних напоїв) обрала для себе сферу освіти. Coca-Cola та студія онлайн-освіти EdEra створили 
безкоштовний онлайн-курс, який буде корисний тим, хто має або хоче мати свій бізнес.[1] 

McDonalds бере участь у щорічній благодійній програмі “Долонька щастя”, яка через продаж сувенірів 
збирає кошти до благодійної фундації “Дім Рональда Макдональда в Україні” для відкриття сімейних кімнат у 
лікарнях. [3] 

Balenciaga (дім моди) створила капсульну колекцію. Моделі прикрашені великими логотипами WFP 
(Світова продовольча програма), з написами Saving Lives Changing Lives і Balenciaga Supports. 10% від продажу 
кожної речі були направлені до фонду по боротьбі з голодом [2]. 

Колаборація Burberry і Smart Works. Нерозпродані речі бренду передаються організації, щоб допомогти 
безробітним жінкам підібрати діловий гардероб для співбесід і перших місяців на новому місці. [2] 

Колаборація Michael Kors і  продовольчої програми ООН. У відповідь на пандемію бренд випустив 
спеціальну серію футболок з написом LOVE. Весь прибуток буде спрямований на забезпечення дітей життєво 
важливим для їх здоров'я харчуванням [2]. 

Колаборація Dior Parfums та благодійної організації WE Charity. Модний будинок запустив флешмоб під 
назвою Dior Love Chain. За кожну публікацію з хештегом акції 1 долар був перерахований в фонд We 
Organization на підтримку жіночої освіти  [2]. 

Компанія LEGO зменшила упаковку своїх іграшок та почала інвестувати в альтернативне джерело 
енергії, щоб до 2020 року на 100% перейти на відновлювальну енергію. LEGO також планує інвестувати 
150 млн. $ протягом наступних 15 років у свою діяльність над тим, щоб зробити пластиковий конструктор 
більш безпечним для навколишнього середовища [3]. 

Бренд Adidas долучився до щорічного марафону Run for the Oceans, мета якого – звернути увагу на масое 
забруднення океанської флори та фауни пластиком. [3] 

Отже, останнім часом всі звертають увагу на те, як поводиться комерційний бренд і що він транслює, 
тому будь-який бізнес прагне не лише "продавати", а й демонструвати власну цінність у тому, що робить і як це 
робить. Адже недостатньо бути просто якісним і красивим – сьогодні потрібно щось ще. І ось цим «щось ще» 
може стати участь в благодійності і соціальних змінах. Це дає можливості для обох сторін,  забезпечуючи нові 
інтонації бренду і даючи нову аудиторію для фонду. 

 
1. Спецкурс для HoReCa від Coca-Cola. [Електронний ресурс] -режим доступу: 

http://edera.cocacola.tilda.ws/#rec230594056 
2. Навіщо брендам благодійність. [Електронний ресурс] – режим доступу: 

https://www.buro247.ru/fashion/fashion-industry/30-jul-2020-fashion-and-charity.html 
3. Що таке КСВ? [ Електронний ресурс] – режим доступу: https://bazilik.media/shcho-take-ksv/ 
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КОГНІТИВНІ ВИКРИВЛЕННЯ ТА ЇХ РОЛЬ У ПОВЕДІНЦІ СПОЖИВАЧІВ 
 
На ведення бізнесу впливає значна кількість факторів: економічні, політичні, технологічні, соціальні. 

Проте не варто забувати про тих,без кого бізнес та й економіка загалом не могли б існувати. Слід також брати 
до уваги людей: споживачів, працівників, партнерів, конкурентів, власників бізнесів. Усі вони підвладні 
когнітивним викривленням, які впливають на їх поведінку на ринку та на відносини із контактними особами. 
Особливо важливим є дослідження даних процесів у часи пандемії, коли основною потребою стає безпека та 
виживання окремого індивіда та його сім’ї. 

Когнітивними викривленнями (ілюзією) називають систематичні та вкорінені в поведінковій парадигмі 
помилки мислення, що спричиняють викривлене сприйняття реальності [1]. Вони спираються на конкретні 
евристичні якорі (опори) [2]. Поведінка людського мозку є доволі раціональною, оскільки його діяльність 
спрямована на економію ресурсів, яка власне і спричиняє когнітивні викривлення, логічні помилки (пастки) 
тощо. Вони виникають у випадках із  обмеженими когнітивними ресурсами, зовнішніми лімітуючими факто-
рами або недоліком мотивації. Науковці продемонстрували декілька відтворюваних шляхів, у яких людські 
судження та рішення відхиляються від теорії раціонального вибору. Дані відмінності у судженні та прийнятті 
рішення називають евристикою. Це, фактично, спрощення для надання швидкої оцінки відносно ймовірності 
непевних випадків [3, p. 141]. Евристика використовується мозком для спрощення обробки інформації, проте 
може призвести до значних за своїми наслідками систематичних помилок [2, p. 1125]. 

До прикладу, евристика репрезентативності є схильністю індивіда визначати ймовірність події на основі 
того чи схожа вона на типовий випадок [3, p. 141]. 

Когнітивні ілюзії можуть бути викликані наступними факторами: спрямленням шляхів при обробці 
інформації (евристикою); розумовим шумом; обмеженою здатністю розуму до обробки інформації; емоційною і 
моральною мотивацією; соціальним впливом. 

Людський мозок щоденно приймає, ймовірно, мільярди рішень. Саме така значна їх кількість обумовлює 
існування когнітивних викривлень, оскільки мозок не здатний впоратися із повноцінною обробкою всієї 
інформації, пов’язаної із ними[4]. Проте когнітивні ілюзії можуть негативно впливати на процес прийняття 
рішень, окрім того їх вплив поширюється не лише на вибір продуктів харчування, а й на те у які цінні папери 
інвестувати. Зважаючи на те, що іноді економічні (і політичні) рішення як окремих індивідів (наприклад, їх 
поведінка на вторинному ринку акцій), груп чи організацій (корпорацій тощо) можуть вплинути не лише на 
геополітичну обстановку у світі, але й спричинити загибель багатьох інших людей, слід детально та ґрунтовно 
досліджувати їх вплив на поведінку економічних суб’єктів.Виокремлюють понад 170 когнітивних викривлень, 
проте їх справжня кількість може бути значно більшою.  

Особливо важливим є розуміння суті когнітивних викривлень та їх впливу на економіку у часи пандемії, 
коли більшість рішень приймають під впливом особистісних і психологічних факторів та емоцій. Окрім того, 
часто дані рішення є імпульсивними, не ґрунтуються на емпірично підтверджених фактах та мають негативний 
вплив на регіональну та світову економіку як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах, оскільки 
у таких небезпечних та стресових ситуаціях купівельна поведінка споживачів ґрунтується на перших двох 
базових рівнях піраміди Маслоу. Окрім того споживачі приймають більш імпульсивні рішення, які часто 
зумовлені когнітивними викривленнями, чого вони самі зазвичай не усвідомлюють.  

 
1. Gilovich T., Griffin D., 2002. Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment. Cambridge,  

Cambridge University 
2. TverskyA., Kahneman D., 1974. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, Hebrew University, 

Jerusalem, Israel, Science , Vol. 185, Issue 4157, pp. 1124-1131 
3. Baumeister, R. F., Bushman, B. J., 2014. Social psychology and human nature (3rd edition). Belmont, 
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4. Сюзана Геркулано-Гузель «Що ж такого особливого в людському мозку?» Ted Talks. URL: 
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Секція 2  

ЛОГІСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК:  
ПОШИРЕННЯ  ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 
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МОРСЬКІ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ:  
МІСЦЕ  І ПЕРСПЕКТИВИ КРАЇН ЄВРОПИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 

 
Міжнародні морські перевезення – один з найбільш надійних і економічних способів транспортування 

вантажів на далекі відстані, особливо у випадку трансконтинентальних перевезень. 
На розвиток сектору морської торгівлі впливають такі групи чинників: 
− геополітичні – політичні конфлікти між різними країнами впливають на торгові відносини та ціни 

на товари; розвиток геополітичних та геоекономічних концепцій, таких як Китайська ініціатива "Пояс 
і шлях" (BRI), також відома як "Один пояс, один шлях" (OBOR); посилення ролі двосторонніх 
партнерських зв'язків, включаючи Стратегію взаємозв'язку між ЄС та Азією; 

− економічні – торгові війни між країнами (наприклад, США та Китаєм), а також посилення так званого 
торгового парадоксу, в якому політики формально підтримують вільну торгівлю, але часто вживають 
дії у зворотному напрямку, впливаючи на глобальний та регіональний транспортні ринки; підвищення 
цін і деструктивна конкуренція між альянсами доставки; зростаюча конкуренція між економічними 
коридорами в Євразії; 

− технологічні – цифрові технології впливають на складність і тривалість глобальних ланцюжків доданої 
вартості в той же час забезпечуючи збільшення стимулів локалізації виробництва ближче до  великих 
ринків або поблизу центрів інновацій; швидке зростання електронної комерції є перспективою для 
морської торгівлі, судноплавства між Європою та Азією; зростання масштабних кібератак спричиняє 
значну економічну шкоду, геополітичну напруженість або втрату довіри до  Інтернету, тому потреба в 
кібербезпеці буде зростати; технологія blockchain має потенціал для підвищення безпеки; 

− кологічні – зменшення викидів СО2 є частиною урядових кліматичних програм з пом'якшення впливу 
на навколишнє середовище. 

Характеризуючи особливості морських вантажоперевезень у Європі, можна виділити наступне: 
відповідно до результатів проведеного аналізу було встановлено,  що за 3 квартал 2019 р. валова частка товарів, 
що обробляються в портах ЄС становила 880 мільйонів тонн, тобто зменшилась на 3,9% порівняно з по-
переднім кварталом, що суперечить сезонній тенденції, яка спостерігається в останні роки. Також цей показник 
зменшився порівняно з 3 кварталом 2018 року на 1,1% після стабільного відновлення, яке спостерігалося з 2-го 
кварталу 2010 року після економічної кризи, та піку активності, досягнутих у 2-му кварталі 2019 року. 

Внутрішній рух товарів становив близько 60% від загального обсягу товарів, що перевозилися в 
основних портах ЄС, у 3 кварталі 2019 року. 

Порівняно з 3 кварталом 2018 року, внутрішнє переміщення товарів до основних портів ЄС залишалося 
стабільним на рівні 527 мільйонів тонн у 3 кварталі 2019 року. Зовнішні переміщення зменшились на 2,8% за 
той самий період і впали до 353 мільйонів тонн. 

Нідерланди, Іспанія, Італія, Великобританія є найбільшими країнами по обробці морських вантажів в 
Європі в 3-му кварталі 2019 року, всі вони перевантажували понад 100 мільйонів тонн товарів,  але лише 
Іспанія зафіксувала зростання обсягів обробки вантажів у 3-му кварталі 2019 року (+1,3%) порівняно з 
відповідним періодом попереднього року. 

Загалом лише дев'ять морських держав-членів ЄС повідомили про збільшення тоннажу  товарів, 
перероблених у їх основних портах, порівняно з аналогічним кварталом попереднього року, тоді як 13 
повідомили про падіння. У відносному вираженні найбільше зростання спостерігалося на Мальті (+26,7%), в 
Чорногорії (+14,6%). З іншого боку, Португалія, Латвія та Хорватія повідомили про зменшення обсягів обробки 
більш ніж на 10%. Норвегія також повідомила про падіння на 8,0%. Отже, спостерігається тенденція до 
зменшення обсягів морських вантажоперевезень. 

 
  

1. Statistics on maritime transport of goods in the European Union. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Maritime_ transport_of_goods_-_quarterly_data&oldid=502105 (дата звернення: 
24.10.2020). 

2. Review of Maritime Transport 2019. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2019_en.pdf 
(дата звернення: 26.10.2020). 
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DRIVE UKRAINE 2030: ЯКОЮ БУДЕ УКРАЇНСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА ЧЕРЕЗ 10 РОКІВ 
 

30 травня 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив Національну транспортну стратегію України до 
2030 року «Drive Ukraine 2030». Презентуючи національну транспортну стратегію, Володимир Омелян 
наголосив, що тільки амбітні плани і «велика інфраструктурна революція» можуть дати Україні нову якість. 
Drive Ukraine – драйвер економічних та соціальних перетворень в Україні. Це перетворення України на 
розвинену, високотехнологічну та інноваційну країну [1]. 

Передбачено, що до 2030 року в Україні буде 10 автобанів, які будуть побудовані за договорами концесії. 
Перш за все планується вдосконалення напрямків Львів-Київ-Харків-Донецьк, Київ-Керч, Полтава-Дніпро. 
Розраховують, що Україну в середньому за 10 годин можна буде перетнути зі сходу на захід та з півночі на південь.  

Для того щоб нові та вже побудовані дороги не руйнувались та слугували якомога довше, на них 
працюватимуть більше 100 комплексів автоматичного вагового контролю. Містить стратегія й новації, зокрема: 
будівництво інтелектуальних доріг для руху безпілотного транспорту, створення системи контролю трафіку, а 
також Smart-road – пілотної дороги, що генерує електроенергію. 

Щодо автомобілів та громадського транспорту, стратегія передбачає більше електрокарів (за рахунок 
відкриття в Україні заводів з їх виробництва) та менше вантажівок (планується збільшення продуктивності 
автопарку на 35% та зменшення загальної кількості вантажних автомобілів на 22%). Україну чекає повна 
відмова від «маршруток» та перехід до комфортабельних неолайнерів. 

Відповідно до обраної стратегії в Україні повинно працювати 50 аеропортів. Завдяки цьому середній час 
доїзду до аеропорту повинен складати близько однієї години. Користуватися перевагами авіасполучення зможе 
більшість населення країни. Розраховують, що 50% авіаперевезень в Україні повинні бути low-cost сегментом 
[3]. Річний пасажиропотік аеропорту «Бориспіль» складатиме 36 млн. пасажирів, тоді як «Львів» прийматиме 
3,5 млн. Заплановано, що українці зможуть літати в 350 напрямках з усіх аеропортів України. 

Однією із важливих змін передбачається втрата монополії на залізничні перевезення АТ «Укрзалізниця». 
Державі належатимуть лише інфраструктура та дорожнє полотно, решту (вагони, локомотиви) забезпечувати-
муть держава та юридичні особи. Конкуренція повинна призвести до 100% оновлення рухомого складу [2]. У 
даній стратегії розраховано, що середня швидкість залізниці в Україні становитиме 150 км/год. Зараз вона скла-
дає 58,2 км/год. До того ж, пріоритетом залишається заміна української колії на вужчу («європейську»). 
Розраховують змінити колії на напрямках Київ-Одеса, Київ-Львів, Київ-Харків, Київ-Дніпро. 

Що стосується морського сполучення, то повинно бути створене морське «єдине вікно» в усіх 
українських портах, що дозволить впорядковано збирати та аналізувати дані про судна. Також у стратегії 
передбачено формування умов, які б зменшували ймовірність корупційних дій, низькі тарифи та комфортну 
логістику. 

Отже, Національна транспортна стратегія «Drive Ukraine 2030» передбачає, так званий, інфраструктурн-
ий прорив. Реалізація такого плану дозволить створити ефективну транспортну систему, що матиме потенціал 
бути вагомим чинником розвитку економіки України.  

 
1. Drive Ukraine 2030. Якою буде українська інфраструктура до 2030 року. URL: 

https://mtu.gov.ua/files/projec ts/ str.html (дата звернення 19.10.2020). 
2. Національна транспортна стратегія до 2030 року. URL:  https://mtu.gov.ua/news/29923.html (дата 

звернення 18.10.2020). 
3. Drive Ukraine 2030: це ефективна транспортна система для України. URL: 

https://tsn.ua/auto/news/ukrayina/drive-ukraine-2030-ce-efektivna-transportna-sistema-dlya-ukrayini-yohannes-bauer-
1278483.ht ml (дата звернення 19.10.2020). 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ У ЛОГІСТИЦІ 
 

Основне завдання, яке ставить перед собою людство – це зменшення використання ресурсів без 
негативного впливу на довкілля. Циркулярна економіка – це ключ до вирішення економічних завдань і проблем 
навколишнього середовища. 

Циркулярна економіка поступово замінює традиційну лінійну концепцію економіки. У лінійної моделі 
продукти виробляють, використовують й утилізують (take-make-dispose). А циркулярний підхід базується на 
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принципі 3-R: Reduce – зменшити використання ресурсів, надати перевагу відновлюваним матеріалам; Reuse – 
ефективно використовувати продукти; Recycle – відновлювати побічні продукти й відходи для подальшого 
використання в економіці. 

На шлях циркулярної економіки перейшли вже багато Європейських країн. Щодо нашої країни, то 
Україна має шанс знайти себе у цій новій реальності раніше від країн-сусідів і виграти на цьому. Цей перехід 
передбачає створення нових ринкових ніш, а також нових бізнес-моделей [1]. 

За допомогою принципу 3-R можна вирішити проблеми нестачі природних ресурсів, високих цін на 
сировину і знизити залежність від імпортованих матеріалів. Останній пункт став особливо актуальним під час 
карантину й закритих кордонів. Звичні ланцюги поставки виявилися під загрозою і для багатьох підприємців це 
стало серйозним чинником призупинити виробництво. 

Щодо практичної сторони, то перехід до циркулярної економіки – тривалий, трудомісткий процес. За 
даними звіту The Circularity Gap всього 9% матеріалів у світовій економіці використовують повторно. Однак з 
першої сотні списку Fortune Global 44% компаній вибрали цю стратегію [3]. Лідерами в цьому є сектори FMCG, 
а також автопром, в той час як нафтова індустрія, фінансові послуги та охорона здоров'я поки не так широко 
практикують замкнутий цикл. 

Циркулярна економіка передбачає використання 7 інструментів: 
1. Дизайн майбутнього – це виробництво товарів, в яких традиційні матеріали можна замінити 

поновлюваними або переробленими. Це дає змогу зменшити кількість відходів. 
2. Спільне користування й віртуалізація – звичні для багатьох бізнес-моделі. Uber, BlaBlaCar, Airbnb 

використовують такий підхід. 
3. Стратегія "товар як послуга" прагне замінити традиційні моделі продажу товару продажом послуг. 
4. Повторне використання у виробництві, коли вживані продукти або компоненти стають частиною 

нових товарів. 
5. Повторне використання у споживанні, коли за допомогою оптимізації обслуговування можна 

збільшити ЖЦТ. 
6. Індустріальний симбіоз і переробка відходів виробництва можуть значно підвищити ефективність 

бізнесу. 
7. Термін "переробка" – стратегія циркулярної економіки. 
Одним з найяскравіших прикладів кругової економіки в дії є Nespresso. Споживачі можуть залишити свої 

використані кавові капсули в передплачених мішках для переробки в будь-якому місці стійки UPS. Алюмінієві 
капсули відокремлюються від кавової гущі перед розплавленням металу для використання в нових продуктах. 
Відпрацьована кавова макуха продається як високоякісне добриво.  

Група Carlsberg розпочала співпрацю з компанією ecoXpac і Технічним університетом Данії, щоб 
розробити повністю біорозчинну пляшку для пива з деревного волокна з метою ліквідувати відходи шляхом 
створення екологічних продуктів. Крім того, данська компанія по переробці картоплі KMC почала переробляти 
залишки картопляних волокон в багату білками добавку для харчової промисловості.  

Такі приклади з часом стануть все більш поширеними. Логістика буде продовжувати відігравати значну 
роль, дозволяючи використовувати можливості повернення і інші способи підвищення споживчої участі і 
скорочення витрат шляхом оптимізації перевезень вантажів і кругових транспортних маршрутів [2]. 

Перехід до циркулярної економіки означає зміни в думках і діях. Це вимагає системного підходу та 
впливає на те, як організації, управління, логістика, сільське господарство і т. д., будуть організовані й струк-
туровані. Циркулярна економіка є системою, в якій сировинні потоки ефективно управляються і переробляють-
ся, виконуються повністю на основі відновлюваних джерел енергії та будь-які дії не викликають негативного 
впливу на життя людини й екосистем у рамках формування і функціонування глобальних циркулярних 
ланцюгів створення доданої вартості. 

 
1. З чистого аркуша: як працює циркулярна економіка [Електронний ресурс]- 

https://www.epravda.com.ua/columns/2020/09/2/664626/ 
2. Циркулярна економіка у логістиці [Електронний ресурс] -https://asstra.com.ua/ukr/novini-

asstra/2018/cirkulyarnaya-ekonomika/ 
3. Звіт The Circularity Gap [Електронний ресурс] – https://www.circle-economy.com/resources/circularity-

gap-report-2020 
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ЛОГІСТИКА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 
 

На сьогодні логістика, як і інші сфери бізнесу, переживає турбулентність в результаті поширення Covid-
19 у світі та в Україні. Введення карантину і посилення заходів безпеки через поширення коронавірусу змусило 
бізнес переглянути звичні графіки роботи і швидко переналаштуватися. Частина робітників, які мали можли-
вість, почали працювати дистанційно. Але логістика не може повністю працювати онлайн. Зараз доставка 
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вантажів і персональних замовлень здійснюється за звичними графіками, однак зміни в роботі логістичних і 
транспортних компаній все ж таки відбулися. Перш за все це стосується підвищення заходів профілактики і 
попередження розповсюдження вірусу [3]. 

Введення карантинних обмежень призвело до закриття більшості підприємств та фабрик в Україні та у 
Європі. Це, в свою чергу, вплинуло на обсяги міжнародних автомобільних перевезень. Ще в березні відчувався 
попит на транспортні послуги, але ставки на перевезення зростали, а вже у квітні попит почав падати. Таким 
чином, спад в автомобільній галузі становить близько 20% [3]. 

У галузі вантажних авіаперевезень у всьому світі спостерігається зниження попиту на 15%. Так, 
скасування пасажирських рейсів вплинуло і на вартість послуг доставки вантажів, оскільки більшість із них 
раніше доставлялись пасажирськими літаками. Вантажні літаки практично не використовуються ні в одній 
авіакомпанії світу через дуже високу собівартість. Таким чином, тарифи підвищились більше ніж у 2 рази: 
раніше – 4 дол/кг, наразі ж стартують від 11 дол/кг. Можливим рішенням в існуючій ситуації може бути 
альтернатива мультимодальних перевезень або залізничні перевезення із Китаю [1]. 

Економічні наслідки пандемії, в першу чергу, торкнулися сфери морських вантажоперевезень із Китаю. 
Однак, останнім часом спостерігається збільшення вантажопотоку у зв'язку з тим, що почали приходити ті 
вантажі, які довгий час були заблоковані на китайських кордонах [4]. Більше того, морські контейнерні лінії 
ввели додаткову надбавку за вивезення контейнерів до всіх країн Азії. Незважаючи на усі труднощі, порти 
продовжують працювати у звичайному режимі, дотримуючись вимог індивідуального захисту співробітників. 
Також, логістична галузь зіткнулась із проблемою відсутності зворотніх контейнерів, що безпосереднім чином 
вплине на вартість експорту та призведе до його удорожчання, так як виникла необхідність подачі прямих 
контейнерів. Серед позитивного – набагато активніше почали використовувати системи електронного 
документообігу в портах [1]. 

Що стосується вантажних перевезень залізницею, то обсяги у порівнянні з минулорічним періодом дещо 
скоротились. Згідно з даних Держстату, у березні цього року обсяги перевезення залізничним транспортом АТ 
“Укрзалізниця” скоротилися на 4,1 %, вантажні потяги отримали кращі умови для пересування через карантин, 
адже через скорочення пасажирських перевезень, зникли будь-які перепони (зазвичай, перевага надається 
пасажирським перевезенням) [1]. 

Якщо оцінювати швидкість відновлення логістики після пандемії, то можна зробити такі прогнози: для 
відновлення морських перевезень знадобиться близько 2 місяців. Для відновлення авіа галузі знадобиться не менше 
2 років. Сфера залізничних і авто перевезень виявились наймеш чутливими до карантинних обмежень [1]. 

Сьогодні, щоб утриматися на плаву, багатьом логістичним провайдерам доводиться змінювати 
сформовані схеми роботи і використовувати альтернативні, часом, більш витратні варіанти і алгоритми. 
Цікавою альтернативою у нових умовах можуть бути мультимодальні (змішані) перевезення. Так, мова йде про 
перевезення вантажів двома або більше видами транспорту, яке організовується під відповідальністю оператора 
мультимодальних перевезень на основі єдиного договору. Для авіавантажів новим варіантом може стати 
доставка через європейські хаби [1]. 

 
1. Логістика в умовах карантину: чи є шанс на відновлення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://biz.ligazakon.net/ua/analitycs/195323_logstika-v-umovakh-karantinu-chi--shans-na-vdnovlennya; 
2. Логістика за умов карантину: як пандемія covid-19 вплинула на роботу транспортних компаній 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://trademaster.ua/articles/313137; 
3. Логістика в умовах карантину [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://logist.fm/news/logistika-

v-umovah-karantinu; 
4. Як коронавірус впливає на логістику [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.trans.eu/ua/blog/transportna-haluz/jak-coronovirus-vplyvaie-na-logistyku/ 
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ВІД ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ ДО РОЗУМНОЇ ЛОГІСТИКИ 
 

Міжнародне морське судноплавство становить близько 70%  усіх перевезень у світі, а контейнерні 
вантажі стали основою міжнародної торгівлі і продовжують відігравати провідну роль та становлять близько 
2/3 від морських перевезень. Незважаючи на великі обсяги перевезень у даній галузі існує ряд проблем, які 
невдовзі будуть вирішені завдяки новітнім технологіям. 

Однією із таких технологій є розумних контейнерах (smart container), які містять датчики, що передають 
інформацію в режимі реального часу і відстежують такі дані як: геолокація контейнера, виявлення ударів, змін 
температури, статус відкритих/закритих дверей, ETA, стан вантажу та будь-яку незвичну діяльність. На даний 
час лінії MAERSK, MSC та CMA уже тестують нові контейнери розроблені компанією TRAXENS (Марсель). 
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Інформація про стан контейнера може використовуватися різними учасниками логістичного ланцюга: 
Відправником та одержувачем для відстеження актуальної інформації про відправку, що допоможе 

також збільшити прибуток за рахунок оптимізації ланцюга поставок, уникання негативних випадків (втрати чи 
пошкодження вантажу), забезпечення підвищеної безпеки та кращого обслуговування; 

Екіпаж судна зможе віддалено перевіряти контейнери на протязі усього шляху, чи працює рефриже-
ратор, чи правильна температура в середині,  що зменшить частку людських помилок та перевантаження 
роботою працівників; 

Власники контейнерів матимуть оперативну інформацію про стан контейнера та дозволить розподілити  
відповідальність за його пошкодження; 

Портові органи зможуть збирати дані щодо власної інфраструктури (мости, депо, термінали тощо) та 
покращити управління потоком транспорту[1]. 

Однією із проблем у контейнерних перевезеннях є перепозиціонування порожніх контейнерів, що 
спричинена торговими дисбалансами (експорт-імпорт), Covid-19, торгові та економічні санкції тощо. За даними 
Бостонської консалтингової групи (BCG), 1 із 3 контейнерів відправляється порожнім, що становить близько 60 
мільйонів контейнерів на рік із щорічною вартістю 20 млрд. дол. Дані витрати становлять близько 8% від 
експлуатаційних витрат лінії, а враховуючи зберігання та утримання, за даними Transmetrics, дані витрати 
зростають до 12%. Витрати варіюються від кількості контейнерів і/або днів, як правило становлять 0,5-1 дол. 
США за TEU на день для сухих контейнерів та зростають, якщо використовувати REF та хімічні контейнери. 

 Традиційно порожні контейнери переміщують між великими споживчими центрами таких як Європа та 
США та великими виробниками як Китай та Південно-Східна Азія, щоб задовільнити попиту будь-який час та 
місці та компенсувати великі цикли перестановки, морські перевізники ведуть надлишковий запас контейнерів. 

Однією із проблем є те, що оцінка запасів безпеки в галузі часто базується на використанні ручного 
планування в Excel, що попри поширеність є неефективно, крім того команди переважно покладаються на 
досвід та  передбачення місцевих агентів, яких спонукають до запасу, щоб задовільнити всі замовлення 
потенційних клієнтів, що вступає в конфлікт з прагненням до загальної ефективності організації.  

Друга проблема – відсутність видимості даних витрат, що спричинений розривом між судноплавною 
діяльністю та бюджетом, що створює неоднозначність даних. 

Проте є і протилежний сценарій, коли центральна організація диктує місцеві запаси, а після краху 
Ханьцзіня в 2016 році ( компанії, що входила до топ-10 перевізників) та інших негараздів, деякі компанії значно 
скоротили свій флот, що створило проблему з відсутністю товарів на складі. 

Виходом може стати перехід від «Just-in-Case» до «Just-in-Time», що передбачає точне знання майбут-
нього попиту. Більш технологічні морські перевізники покладаються на статистичне моделювання власних 
даних для виявлення тенденцій, сезонності та прогнозування попиту, проте логістичні дані часто не є достатньо 
якісними і якщо їх неправильно обробити, подальше моделювання даних може призвести до неправильних 
висновків [2]. 

Для вирішення цієї проблеми можна використати алгоритми машинного навчання, але воно потребує 
повної інформації про наявний запас, стан та витрати у системі, крім того для прогнозування необхідно 
включити зовнішні фактори (відпустки, PMI, економічні показники тощо). Для подальшої оптимізації можна 
впровадити розумні алгоритми, що враховують усі відповідні витрати ( зберігання, зміна позиції, стивідор, 
обробка, технічне обслуговування тощо), графіки плавання та криві бронювання. Дана оптимізація та прогно-
зування дозволить визначити чи здійснювати поповнення запасу, звідки це зробити, де зберігати та здійснювати 
ремонт. Transmetrics показує, що JIT може допомогти транспортним компаніям скоротити витрати на 
зберігання до 30% та зменшити на 12% кількість контейнерів, без шкоди для доходу та рівня обслуговування. 

Як підсумок, слід зазначити, що максимальний ефект можна отримати  перейшовши від поодиноких 
оптимізацій логістичних процесів до комплексного впровадження технологій та розумної логістики на усіх 
рівнях. 

 
1. How smart containers make logistics container smart URL: https://container-xchange.com/blog/smart-

containers/  
2. Reducing the Cost of Safety Stock with Proactive Empty Container Repositioning URL: 

https://transmetrics.eu/blog/reducing-safety-stock-empty-container-repositioning/ 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЕКСПЕДИТОРА 
 

У нашому світі зараз дуже швидко розвивається онлайн-торгівля, її не можна уявити без транспор-
тування товарів. Навіть географічні межі торгівлі розширюються так само швидко, як і інформаційні технології. 
Тому досить часто продавці товарів (замовники) звертаються за допомогою до експедиторів.  

Розвиток транспортно-експедиторської діяльності є одним із основних напрямків удосконалення 
перевезень вантажів для підприємств. Експедирування в сучасному світі стало визначальною частиною процесу 
перевезення, а експедитор – організатором перевезення [2].  Якщо мова йде про транспортно-експедиторської 
послуги, то це робота, безпосередньо пов’язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, 
імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування. Ця робота дозволяє 
вантажовідправникові не турбуватися про такі дрібниці, як страхування вантажу, оформлення транспортних 
документів, укладення окремих договорів з іншими учасниками процесу тощо. Усі ці обов’язки лягають на 
плечі експедитора. 

Експедитором може бути суб’єкт господарювання, який за дорученням клієнта і за його рахунок виконує 
або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного 
експедирування. Може бути як юридична, так і фізична особа [1]. 

Експедитор повинен володіти ґрунтовними знаннями та компетентностями, які дозволять якісно 
управляти матеріальним потоком. Адже, незважаючи на те, що оголошення з вакансіями на посаду експедитора 
не наповнені особливими вимогами до освіти, впоратися з цією роботою може далеко не кожен. Замість 
університецького диплому тут знадобляться досить специфічні навички та здібності. Наприклад, запам'я-
товувати нові маршрути, оперативно визначати найкоротший шлях перевезення, контролювати завантаження-
розвантаження, і навіть – вміти переконати або заспокоїти замовника або перевізника. І якщо для експедиторів, 
які здійснюють перевезення вантажів в межах міста, області або країни, цього може бути цілком достатньо, то 
фахівцю-міжнароднику, який курсуює за межі державного кордону, не обійтися без більш серйозної підготов-
ки, яка приходить тільки з досвідом. Експедитор – виконує не просто механічну роботу, тому даному спе-
ціалісту потрібно вміти проявляти гнучкість характеру та нестандартність мислення. 

Окрім контролю за виконанням логістичних послуг, пов’язаних з наданням послуг експедирування, 
експедитору необхідно якісно управляти інформаційними потоками та укладанням договору. За договором 
транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов’язується за плату і за рахунок іншої сторони 
(клієнта) виконати або організувати виконання, визначених договором експедирування послуг, пов’язаних з 
перевезенням вантажу. Договір транспортного експедирування укладається обов'язково у письмовій формі. 
Якщо експедитор систематично надає послуги експедитора, то договір може укладатися на довгостроковий 
термін,  зазвичай це на один рік [1]. 

У рамках договору експедитор може виступати як виконавцем (постачальником) усього комплексу 
послуг з експедирування вантажу, так і   посередником, тобто залучати до виконання перевезення інших (третіх 
осіб). У зв’язку з цим можна говорити про два види договорів: 

• прямі договори, за якими послуги експедитор надає самостійно; 
• договори посередницького типу, за якими експедитор тільки організовує виконання визначених 

договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу, а ці послуги виконують треті особи [3]. 
Оцінюючи складність та специфіку експедиторських послуг, можна стверджувати, що на експедиторів 

покладено багато відповідальності, потрібні як навички ведення переговорів так і вміння працювати з 
проблемними клієнтами чи перевізниками. Можна сказати, експедирування вантажів – одна з тих сфер 
діяльності, де всупереч поширеній думці знайдеться місце тільки для професіоналів.  

 
1. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 2004 №52 30 [Електронний ресурс] // 

Верховна Рада України: [сайт]. – 3 Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1955-15. 
2. Матійко С. А. Особливості державного регулювання розвитку транспортного комплексу України. 

URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=150. 
3. Карлов О.О. Правове регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом.-К.: Вища школа, 

1974.-119с. 
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Науковий керівник – к.е.н., доц. Чорнописька Н. В.  
 

МАЙБУТНІ ЗМІНИ В ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ 
 

Сучасні тенденції, зростання конкуренції в транспортній галузі вимагають постійного вдосконалення та 
впровадження технологій, які значно покращують якість транспортних послуг. Не зважаючи на пандемію, 
Covid-19, сьогодні є потреба у більш екологічно чистих, стійких та комфортних способах пересування. У 
зв’язку з цим, використання особистих засобів пересування (машин, велосипедів) зростають. Та все ж, 
прогнозують, що в майбутньому переможцями можуть стати послуги громадського транспорту, платформи 
спільного використання та оператори-роботизовані машини. 

Екологічно чистим та автоматизованим, саме таким є електронний тягач Tesla. Він має функції авто-
пілота, які полегшують процес керування автомобілем. Компанії Walmart, Pepsi, Asko, Loblaw вже замовили 
вантажівки Tesla Semi. Серійне виробництво планують розпочати із 2020 року. Ще одним прикладом є компанія 
Hyundai, яка розробила першу в світі вантажівку, що працює на водневих паливних елементах (Hyundai XCIENT) та 
вже відправила до Швейцарії 50 одиниць техніки. До 2025 року компанія планує продавати 670000 електро-
мобілів на рік, із них 110000 авто на паливних елементах [1].  

Очікується, що глобальне розповсюдження самокерованих транспортних засобів розпочнеться до 2040 
року, а вартість продуктів та послуг, створених в результаті їх використання, включаючи непряму економію як 
часу, так і ресурсів, може досягти 7 трильйонів доларів США до 2050 року. Коли автономне водіння 
перетворює водіїв на пасажирів, відкривається величезна можливість для нових товарів та послуг – Intel 
називає це пасажирською економікою. Близько 55 відсотків ( ~ 3,7 трлн. дол. США) від створеної вартості буде 
надходити від транспортних послуг на вимогу [2]. Після скасування надзвичайних заходів, пов’язаних з 
пандемією, інтегровані державні та приватні мережі мобільності можуть почати зростати попитом, реагуючи на 
мінливі потреби переваг пасажирів. Пасажирська економіка, поєднана з останніми технологічними інноваціями, 
має потенціал для широкого кола нових можливостей для бізнесу. Врешті-решт, коли машини починають 
їздити автономно, може з’явитися цілий новий спектр послуг у транспорті. 

Ще важливою тенденцією є використання інформаційних технологій. Одна із них це – блокчейн, що 
дозволяє реалізовувати цифрові реєстри у світі. CargoX- це один стартап, який повністю присвячений впро-
вадженню блокчейну в логістичну галузь за допомогою загальнодоступної мережі Ethereum для надійної 
перевірки транзакцій з документами. Інші відомі імена також висловлюють інтерес до блокчейну: UPS та 
залізниця BNSF Уорена Баффета приєдналися до альянсу Blockchain in Transport [3]. 

Тенденції управління транспортом до 2020 року відображають зростаючу думку про те, що нові 
технології та видимість визначатимуть успіхи майбутнього ланцюга поставок. Рівень прийняття нових послуг 
та хмарних технологій зростає, а глобальна система управління транспортом (TMS) розширюється. Глобальний 
обсяг ринку TMS перевищив 2,5 млрд доларів у 2019 році, і очікується, що він майже збільшиться вдвічі і 
досягне 4,8 млрд доларів до кінця 2025 року при переважній річній CAGR у 14,5%. Завдяки аналізу даних та 
оптимізації перевезень вантажів TMS дозволяє заощадити бюджет у процесі доставки. За словами Cerasis, за 
допомогою рішення TMS виплата рахунків за фрахт може бути зменшена на 90-95% [4].  

У транспортній галузі є багато інших тенденцій, які мають великий вплив на споживачів у всьому світі. 
Зрештою, ця галузь є масовою, виробничі заводи розташовані в різних країнах світу. Є багато факторів, які 
можуть вплинути на глобальний ланцюг поставок транспорту. Усвідомлення існуючих тенденцій корисно для 
виробників та дилерів, тому вони можуть робити належні маркетингові стратегії та прогнози. Що стосується 
споживачів, то також життєво важливо, щоб вони усвідомили існуючі тенденції та статистику змін у 
транспортній галузі. 

 
1. Перший в світі важка вантажівка на паливних елементах Hyundai XCIENT почне комерційну 

експлуатацію в Європі. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://hevcars.com.ua/hyundai-xcient-fuel-cell-
pervyj-v-mire-bolshegruznyj-vodorodnyj-gruzovik/ 

2. 12 Trends That Will Drive the Future of Transport. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://www.futuresplatform.com/blog/12-trends-will-drive-future-transport  

3. Top 10 Supply Chain and Logistics Technology Trends in 2020. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
transmetrics.eu/blog/supply-chain-logistics-technology-trends/#blockchain 

4. How Much Does It Cost to Build a Transportation Management System? [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://stfalcon.com/en/blog/post/TMS-development-cost#more 
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ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ 
 

Важко уявити сучасне життя без транспорту та послуг пов’язаних з ним. Транспортна інфраструктура 
стрімко розвивається, що позитивно впливає на економіку країн, на комфорт та забезпеченість людей, проте 
несе за собою і негативний вплив на навколишнє середовище. В зв’язку з цим багато країн, а найбільше країни 
Європи, почали впроваджувати екологічні вимоги до усіх транспортних засобів, які проходять території 
європейських держав [1, ст. 69]. 

Європейські країни надають великого значення екологістиці з початку 90-их років минулого століття, 
відтоді почали піднімати питання екологічності автомобілів та впровадження вимог та заборон.  

Процес розпочався з направлення на зменшення викидів чадного газу у повітря компаній-виробників 
автомобілів, саме так, почали запроваджувати стандарт під назвою «Євро» і, залежно від ступеня жорсткості 
вимог, носять назву: «Євро-1», «Євро-2», «Євро-3», «Євро-4», «Євро-5». «Євро-6». Кожен наступний стандарт є 
ефективніший за попередній, та несе меншу шкоду навколишньому середовищу [2].  

Після впровадження стандарту «Євро» виробники автомобілів почали досліджувати не тільки двигуни, а 
й інші складові машини, які негативно впливають на довкілля. Технологія «зелених шин» стверджує, що шини 
мають найбільший вплив на витрату палива. Під час руху, шини нагріваються і деформуються, втрачаючи 
частину енергії, що передається двигуном – явище, відоме як опір коченню . Чим більше опір, тим більше 
палива витрачає двигун автомобіля. Опір коченню може споживати до 20% енергії при згорянні [3]. 

Після запровадження стандартів «Євро» та «Зелені шини» практично кожна країна Європи виділили для 
себе близько 160 зелених екологічних зон. Метою екологічних зон є захист мешканців міст від частинок пилу 
різного розміру. Відтепер в'їзд до екологічної зони дозволяє мати лише зелений значок для автомобіля EURO 4 
або вище. Лідерами по кількості екологічних зон є Німеччина – 58 зелених зон; Франція – 28 зелених зон; 
Угорщина – 17 зелених зон та Нідерланди – 15 зелених зон. 

Підтримуючи ідею впровадження екологічних зон, в країнах введена обов’язково вимога до усіх 
автомобілів, як вантажних, так і легкових – маркування. Екологічні значки на машини або реєстрація для 
проїзду в зелених зонах. Старі транспортні засоби, що забруднюють навколишнє середовище, не мають права 
на отримання екологічної наклейки і їм заборонено в'їжджати в зони з низьким рівнем викидів. 

Кожна країна має своє маркування, відповідно в’їзд для прикладу в Німеччину з маркуванням Франції 
заборонено. В відповідній країні має бути відповідне маркування.  

Якщо машина в’їзджає в зону з низьким рівнем викидів без екологічної наклейки або зі старою версією – 
червоною чи жовтою, машину оштрафують на 80 євро. 

 
1. Запорожець О. І. «Транспортна екологія» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.researchgate.net/profile/Sergii_Boichenko/publication/326088253_Kniga_Transportna_ekologia_PDF/link
s/5b37762baca2720785fa3114/Kniga-Transportna-ekologia-PDF.pdf 

2. Екологічні норми «Євро» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://propozitsiya.com/ekologichni-
normi-ievro 

3. Зелені шини – менші витрати палива та менше забруднення [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://opony.rezulteo.pl/poradnik/rodzaje-opon/jakie-opony-wybrac/opony-ekologiczne-mniejsze-zuzycie-paliwa-i-
mniej-zanieczyszczen 
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«ЗЕЛЕНА ЛОГІСТИКА» ПОТРЕБУЄ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ 
 

Сьогодні стрімкими темпами розвиваються суб’єкти господарювання у галузі виробництва чи транспор-
тування тих чи інших продуктів. Разом з цим удосконалюються технології та процеси, які націлені на покра-
щення роботи підприємств. Але іноді функціонування таких підприємств наносить непоправної шкоди екології. 
Якщо раніше питанню екології не надавалось значної уваги, то сьогодні ця проблема є дуже актуальною, 
особливо в Україні. В світовій практиці використовується метод кількісної оцінки та порівняльного аналізу 
показників екологічної політики держав. Україна за індексом екологічної ефективності розташована лише на 
102 місці[1]. Це означає, що життєздатність екосистеми і екологічне здоров'я у нашій країні не в найкращому 
стані. Через це все більшої актуальності набуває «зелена логістика». 
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Проникнення  «зеленої» концепції передбачає: екологічно чисті продукти, процеси, послуги, технології; 
забезпечення застосування практики відповідального споживання і виробництва; сприяння дослідженням і 
розвитку у цьому напрямку і впровадженню їхніх результатів у практичну діяльність. 

Принципи зеленої логістики потребують більш комплексного підходу до визначення цілей логістичного 
управління, вони дозволять компаніям врегулювати товарно-матеріальні потоки, газово-енергетичні викиди, 
відходи виробництва та вторинні матеріальні ресурси. 

До основних принципів функціонування екологічно спрямованої логістики входять: зниження ресурсо-
ємності та енергоємності структурних підрозділів компанії, впровадження сучасних «зелених» технологій та 
обладнання, зменшення використання шкідливої сировини при виробництві продукції. Впровадження 
принципів «зеленої логістики» дозволить компаніям підвищити свій імідж та конкурентоспроможність, 
оскільки сьогодні у всьому світі екологічно спрямоване управління сприймається як показник якості та довіри. 

Логістичні компанії прагнуть зменшувати викиди CO2 та інші шкідливі викиди, тому сталий розвиток 
стає необхідністю для всіх у секторі логістики. З огляду на те, що попит на стійкі рішення щодо скорочення 
відходів зростає, використання нових технологій і оптимізація систем виробництва, рішення, які забезпечують 
сталий розвиток, матимуть вирішальне значення для ланцюгів постачання. Сьогодні, за даними DHL, у світі діє 
понад 90 національних заборон на одноразові пластикові вироби, оскільки через громіздкість такої тари 
залишається в середньому 40% порожнього місця в упаковці, а проблеми її утилізації є дуже складними[2]. 
Тому переосмислення неминуче – стійкі рішення в галузі логістики та оптимізації процесів, розробка нових 
матеріалів та технологій мають величезний потенціал для того, щоб зробити галузь більш екологічно чистою. 

Одним з цікавих прикладів реалізації напряму «зеленої логістики» є втілення проєкту «Green Highway» 
[3]. Його сутність полягає в проєктуванні електронних доріг обладнаних повітряними лініями, які зможуть 
передавати електричну енергію вантажівкам без припинення руху. Виробники автомобілів (наприклад, Volvo, 
Navistar) та нові гравці на ринку (наприклад, Tesla, Thor) в цей час працюють над збільшенням запасу заряду 
акумулятора та більш швидкими технологіями зарядки. 

Ще одним цікавим та перспективним рішенням для зменшення шкідливих викидів у містах є викорис-
тання електрифікованих транспортних засобів «останньої милі», які заряджаються протягом ночі виключно з 
відновлювальних джерел. 

Поступове впровадження цих та інших інноваційних проєктів, спрямованих на вирішення завдань 
«зеленої логістики», дозволить покращити екологічну ситуацію в світі. 

 
1. Індекс екологічної ефективності [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/epi. 
2. DHL Insights & innovation [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.dhl.com/ua-

en/home/insights-and-innovation.html. 
3. Green energy logistics [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.dhl.com/ua-

en/home/insights-and-innovation/thought-leadership/trend-reports/green-energy-logistics.html. 
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ТРЕНДИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЛОГІСТИКИ  
 

У найближчі роки в сфері логістики відбудеться збільшення масштабів цифровізації. Цифрова логістична 
модель дозволяє покращити управління логістичними процесами перевезення і скорочувати витрати на 
логістику на 5-7% щорічно [1]. Завдяки появі інноваційних технологій процес розвитку галузі триває. Нижче 
представлено основні тренди цифровізації логістичних процесів.  

Одним з найяскравіших трендів логістики є перехід від окремих рішень до платформних. Інвестиції в 
розробку платформних, а не окремих рішень, підвищують ефективність використання масивів даних для ство-
рення нових сервісів і оптимізації логістики. Платформи дозволяють інтегрувати бізнес-процеси учасників 
ланцюга, з'єднувати виробників із споживачами, управляти складськими запасами і надавати цілий спектр 
інших послуг. Цифрова трансформація не тільки змінює окремі логістичні компанії, але і стає предметом 
діалогу між державними органами, відомствами і бізнесом. 

2. Електронна авіанакладна (e-AWB) – це стандартизована цифрова версія існуючої паперової 
авіанакладної. E-AWB підвищує ефективність відстеження та обробки даних про вантаж, а також її вико-
ристання знижує витрати і затримки.  

3. За допомогою Big Data відбувається революціонізація бізнес-моделей підприємства. Застосування цієї 
технології спростило прогнозування попиту, оптимізацію маршрутів, дозволило управляти ризиками і 
використовувати прогнозну аналітику. Таким чином, витрати на підприємстві скорочуються, в середньому, на 
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49%, а впровадження нових смарт-рішень відбувається в 44% випадків [2]. В кінцевому підсумку великі дані 
змінять логістичну бізнес-модель з реактивної на прогнозну.  

4. Хмарна логістика швидко стає популярною: 50% постачальників логістичних послуг вже викорис-
товують хмарні сервіси, 20% планують це зробити. У міру того, як дані переносяться в хмару, послуги логіс-
тики стають доступними в рамках оплати на вимогу. Це означає, що малим підприємствам більше не потрібно 
витрачатися на комплексні IT-рішення, адже вони платять тільки за те, що їм потрібно і коли потрібно.  

5. Інтернет речей (IoT) вважається перспективним напрямком в управлінні ланцюгами поставок. За 
прогнозами аналітиків, IoT принесе світовій логістичній галузі 1,9 трлн. дол. США в найближчі три роки [2]. 
«Розумні» вантажівки будуть збирати дані про переміщення і час простою для динамічного планування 
маршруту та максимізації використання автопарку, результатом чого стане зниження витрат на технічне 
обслуговування. Використання IoT особливо актуально для рітейлерів, які розвивають власні розподільні 
центри та логістичні послуги.  

6. Роботизація внутрішньо складської логістики – рішення, що дозволяє зробити якісний стрибок у 
підвищенні продуктивності, рівня сервісу і точності. На ринку склалися всі фактори роботизації складу – розу-
міння необхідності автоматизації, високий інтерес бізнесу до технологій, моральна готовність компаній зміню-
вати і удосконалювати внутрішні процеси, велика кількість ідей для нестандартного підходу до автоматизації.  

7. Очікується, що технологія блокчейна збільшить світовий ВВП на 5%, а обсяги міжнародної торгівлі на 
15% [3]. Схеми відстеження товару, засновані на блокчейні, напр., забезпечують повну прозорість і 
відслідковування маршруту проходження товару.  

В еру діджіталізаціі тим компаніям, які ще недостатньо активно використовують в своїх логістичних 
процесах цифрові технології, безумовно, слід дуже серйозно переглянути свої процеси управління, інакше 
лідируючі позиції в сучасному мінливому світі завоювати не вийде.  

 
1. Експерт про необхідність цифрової логістики перевезень: Можна економити близько 50 млн гривень 

на рік URL: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/ekspert-o-neobhodimosti-cifrovoy-logistiki-
perevozok-mozhno-ekonomit-okolo-50-mln-griven-v-god-1335706.html (дата звернення 13.10.2020) 

2. Цифровизация – главный тренд логистики URL: https://www.retail.ru/articles/tsifrovizatsiya-glavnyy-
trend-logistiki/ (дата звернення 15.10.2020) 

3.  П’ять ключових технологій для цифрової трансформації (дата звернення 03.09.2020)в логістиці URL: 
https://www.everest.ua/pyat-klyuchovyh-tehnologij-dlya-czyfrovoyi-transformacziyi-v-logistyczi/ (дата звернення 
13.09.2020) 
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СТРАТЕГІЯ «МУЛЬТИСОРСИНГУ» В УПРАВЛІННІ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК  
 

Стійкість ланцюга поставок є головним завданням кожної компанії. Більше половини з 638 респондентів 
опитування щодо управління ризиками, в 2020 року вже розробили альтернативні стратегії постачання для 50% 
або більше своїх логістичних ланцюгів 1 рівня [1]. Яскравим прикладом управління ланцюгами поставок в 
кризових умовах є стратегія мультисорсингу. 

Мультисорсинг – це забезпечення постачальників в ланцюзі поставок додатковими «дрібними» поста-
чальниками, від поставки сировини до доставки на останню милю, з метою пом’якшення ризику, посилення 
регіональної гнучкості та створення конкурентоспроможність для гравців логістики на світовій арені [1]. 

Основні можливості при впровадженні мультисорсингу:  
зменшення проблем постачання ланцюга поставок за рахунок диверсифікації постачання матеріалів;  
покращення гнучкості ланцюга поставок за рахунок збільшення логістичних маршрутів та можливостей 

виробництва;  
зниження транспортних та експлуатаційних витрат завдяки посиленій конкуренції;  
підсилений позитивний соціальний вплив на місцеві громади. 
Основні виклики при впровадженні мультисорсингу [1]:   
підтримка відсежуваності протягом усього ланцюга поставок;  
управління зростаючою кількістю постачальників, виробничих підприємств та розподільних центрів; 
безпроблемна міграція існуючих виробничих процесів та каналів відвантаження;  
навігація новими правилами торгівлі, тарифами, обмеженнями на імпорт / експорт та культурними 

відмінностями;  
визначення різноманітних постачальників для співпраці. 
Практика мультисорсингу стає все більш привабливою для гравців у галузі логістики, оскільки форс-

мажорні обставини, включаючи несподівані торгові тарифи, урагани, робочі страйки та пандемії, зростають. 
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Є багато факторів, які дозволяють логістичним компаніям більш доцільно використовувати мультисор-
синг. 

Виробники змушені переглянути нові операції та диверсифікувати ланцюги поставок через нові торгові 
угоди, такі як USMCA та торгові переговори, пов'язані з Brexit. 

Nike була першою компанією, яка застосувала цю стратегію, і переробила свою логістичну мережу, щоб 
скоротити час виконання, диверсифікуючи деяке виробництво з Азії до Латинської Америки [2]. Зовсім недавно 
виробник екшн-камер GoPro та постачальник технологій розумних будинків Universal Electronics оголосили, що 
через тарифи, що виникають внаслідок напруженості в торгівлі між США та Китаєм, вони перенесуть деяке 
виробництво з Китаю в Мексику [3].   

DHL бере участь у додатковій унікальній послузі у формі Resilience360, платформи управління ризиками 
для клієнтів, яка передбачає, оцінює та пом'якшує ризик зривів ланцюга поставок у всьому світі [1]. 

Уряди, некомерційні організації та компанії, такі як Dell, Google, IBM, Nike та Pfizer, запровадили 
глобальні програми для просування бізнесу з різними постачальниками, які визначаються як малі підприємства. 

Дослідження показують, що ініціативи щодо різноманітності постачальників – це більше, ніж просто 
«добре почуватись», і насправді може заощадити мільйони доларів для покупців у різних галузях через 
посилення конкуренції за контракти та пропозиції. 

 
1. THE LOGISTICS TREND RADAR 5TH EDITION [Електронний ресурс] / DHL Trend Research – 2020. – 

Режим доступу до ресурсу:https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-logistics-trend-
radar-5thedition.pdf.   

2. Сучасні логістичні системи товароруху за кордоном [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: https://works.doklad.ru/view/ZzjCvrthoQE.html  

3. У торговельній війні США та Китаю виграє Мексика [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: https://ukrainian.voanews.com/a/torhovelna-vijna/4919836.html/ 
 

 

 Попова Я.В. 
МЕ-48 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Гайванович Н.В. 
 

ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН БАЛТІЇ В ЄРОПЕЙСЬКУ ЗАЛІЗНИЧНУ МЕРЕЖУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 
 

Залізничний транспорт вважається безпечним та екологічно чистим видом транспорту, і його розвиток став 
успіхом у Центральній Європі. Однак деякі європейські регіони, такі як країни Балтії (Естонія, Латвія та Литва), 
відстають, оскільки залізнична інфраструктура не відповідає вимогам європейської мережі. Проект Rail Baltica є 
символічним поверненням країн Балтії до Європи – до Другої світової війни вони вже були з'єднані з Європою 
залізничною колією шириною у 1435 мм, але з середини 20 століття балтійські країни в основному пов'язані з 
залізничною віссю Схід-Захід з російськими коліями у 1520 мм, що ускладнює зв'язок Балтії з іншими країнами ЄС 
через Польщу, тому більшість транспортних потоків у залізничних перевезеннях походять з країн СНД, зокрема з 
Росії. Це актуалізує необхідність усунення відсутності залізничного сполучення Балтійського коридору Північне 
море – Балтія, що є частиною Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) [1]. Для України ця перспектива та-
кож є потенційно важливою, адже територією держави проходить Пан-європейський транспортний коридор №3, 
який є дотичним до осі Північ – Південь, а наявна мережа колій переважно неєвропейського зразка. Також Україна 
має потенціал транспортного хабу між Європою та Азією [2]. 

Перспективним варіантом вирішення цієї проблеми Європейське Співтовариство вбачає проект Rail 
Baltica – найбільший інфраструктурний проект Балтійського регіону за останні 100 років, що включає нову 
швидкісну електрифіковану залізничну лінію від Таллінну до Варшави. Він залучає 5 країн ЄС – Польщу, 
Литву, Латвію, Естонію та опосередковано Фінляндію. На 870-кілометровій залізничній лінії буде 7 міжнарод-
них станцій, три вантажні (мультимодальні) термінали, а також інші об’єкти, необхідні для обслуговування 
залізниці. Левова частка залізничної мережі припадає саме на Литву – 392 км. 

Серед сторін, які отримають переваги від проекту, можна виділити як громадськість і мандрівників, так і 
безпосередньо логістичних операторів (розвиток пов'язаних галузей, покращений доступ,  відновлення інфра-
структури, вплив декарбонізації, новий економічний коридор, платформа для інновацій та цифрової економіки,  
безпека подорожей, економія часу та витрат, подорожі з центру в центр і покращений комфорт, надійність та 
пунктуальність, інтермодальна логістика вантажів, сталість) [1]. 

Проектом Rail Baltica будуть впроваджені різні інноваційні технологічні рішення, пов’язані з цілями 
сталого розвитку, зокрема: відсутність впливу на екологічно чутливі території ("Натура 2000"), стійкі енерге-
тичні ресурси, відсутність викидів CO2, перенесення 40% вантажів з автомагістралей, шумозахисні бар’єри, 
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зменшення пилу та вібрацій, 38 пунктів перетину для дикої природи, оперативний збір та утилізація будівель-
них відходів, очистка стічних вод та інших токсичних відходів [1]. 

Надзвичайний стан через поширення COVID-19 суттєво змінив стан бізнесу і життя. Як проект століття 
Балтійського регіону, Rail Baltica відіграє ключову роль у сприянні балтійським економікам пережити кризу. 
Можна виділити наступні аспекти щодо допомогти у відновленні економіки та мінімізації негативних наслідків 
після COVID-19 [1]: стійке стимулювання інвестицій для економічного та соціального відновлення (освоєння 
5,8 млрд. Євро, 85% – фінансування ЄС); підтримка та створення  нових робочих місць (37 000); комерційні 
розробки (127 місцевих та 48 іноземних компаній); відкриття можливостей для виробників будівельних мате-
ріалів та залізничних комплектуючих тощо. 

Отже, проект є можливістю відновлення та зростання не тільки для економіки Балтійських країн, а і для 
інших, зокрема України, яка ставить за мету інтеграцію з Європейською транспортною мережею, що є однією з 
головних цілей Міністерства інфраструктури України, яка задекларована у Національній транспортній стратегії 
України до 2030 року та її пріоритетних напрямах [2]. Це підтверджує робота з реформування залізничного 
транспорту, одним з напрямків якої є імплементація законодавчої та нормативно-правової бази з урахуванням 
нормативних актів законодавства ЄС, покращення послуг залізничних перевезень пасажирів та сприяння 
інтеграції української залізничної системи в залізничну систему ЄС. 

 
1. Офіційний веб-сайт Глобального проекту Rail Baltica. URL: https://www.railbaltica.org/  (дата 

звернення: 25.10.2020).  
2. Міністерство інфраструктури України: транзиті можливості України. URL: https://mtu.gov.ua/content/tmu.html  

(дата звернення: 25.10.2020).   
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ПЕРСПЕКТИВИ «ЗЕЛЕНИХ» ІНВЕСТИЦІЙ У ЛОГІСТИКУ 
 

З кожним століттям тенденції розвиваються швидше. Еко рух один з останніх найбільш  розповсю-
джених напрямків. Еко тренди безумовно проникли і в логістику. Тому зараз дедалі більше популярним стає 
поняття «зеленої логістики». Основна ідея – це ведення логістичної діяльності з врахуванням екологічної 
прийнятності.  

За даними проекту «Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах» транспорт та логістика потрапляють в десятку 
найбільш привабливих галузей для інвесторів. Обсяг «зелених» інвестицій зростає. У 2019 році в цілому по 
всьому світу було випущено 479 зелених облігацій, що на чверть більше порівняно з попереднім роком [1]. 
Глобальної світовою тенденцією є сталий розвиток, який включає в себе «зелену» економіку. Головним 
напрямком є зменшення викидів двоокису вуглецю (CO2). Видобувна галузь та транспорт мають найбільше 
викидів СО2.  Тому зараз особливої популярності набули альтернативні види палива. Дедалі більше країн пого-
джують план відмови від нафти та газу. Так сусідня Польща планує закрити всі вугільні шахти до 2049 року. 
Греція виводить 80% державних електростанцій, що працюють на вугілля до 2023 року. Одна з найбільших 
компаній Японії виходить з вугільної енергетики [2]. Все це говорить про новий курс у світі, можна сказати про 
початок кінця «ери нафти та газу», що для логістики означає перехід на «зелені» види транспорту та розвиток 
«зеленої» інфраструктури. В силу цього більшої популярності набувають гібридні види транспорту, електро-
мобілі, водневий транспорт, електросамокати та велосипеди. На світову арену виходять електродороги. 

Ще одним стимулом для зменшення викидів СО2 є податки. В Україні у 2019 році ставка екологічного 
податку за викиди СО2 стаціонарними джерелами зросла в 24 рази порівняно з 2018 роком і становить 10 грн за 
тонну. А до 2023 року планується збільшувати ставку до 30 грн за тонну [3].  

Для підприємств ведення «зеленої» логістики заключається і в оптимізації процесів. Так наприклад 
оптимізація маршрутів і зменшення простоїв у корках не тільки зменшить викиди СО2, а і скоротить час 
поїздки і витрати на пальне. Прикладами успішного “зеленого” фінансування ЄБРР проектів в Україні є: позика 
у €9,5 млн. на просування кращої інфраструктури поштової логістики для ТОВ “Нова Пошта”, програма 
“Кліматичні Інноваційні Ваучери” – проект у секторі енергоефективності [4]. Безперечно, що рушієм еко 
тенденцій є суспільство. Люди стали свідомішими. Вони вимагають від виробників відповідальності за діяль-
ність. Тому це стає стимулом для введення «зелених» ініціатив. Також зростає кількість стартапів. Часто ідеї 
належать людям, які не в силах самі реалізувати, тому широкого поширення набувають програми інвестицій у 
стартапи.  

У дослідженні впливу зеленої логістики на економічне зростання професор Сайед Абдул Рехман Хан 
представляє праці, що вказують на кореляцію між логістичною діяльністю та економічними показниками. 
Результати показують, що екологічні практики покращують економічні показники з точки зору більшого рівеня 
задоволеності та довіри споживачів, підвищення ефективності операцій, та підвищення екологічної стійкість, 
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зокрема зменшення викидів вуглецю та твердих відходів. Збільшення на 1% процесу митного оформлення, 
якості логістичних послуг та інфраструктури торгівлі та транспорту підніме валовий внутрішній продукт на 
душу населення на 0,082%, 0,002% та 0,062% відповідно (при цьому збільшить споживання викопного палива 
на 0,071%, 0,079% та 0,052%). Збільшення логістичних операцій на 1%, торгівлі та супутньої транспортної 
інфраструктури збільшує викиди вуглецю в атмосферу на 0,085%. Також більшість виробничих та логістичних 
операцій спричиняють захворювання  у людей, включаючи ішемічну хворобу серця, рак легенів, інсульт, холе-
ру, амебіаз, лямбліоз та гепатит [5]. 

 
1. The numbers suggest the green investing ‘mega trend’ is here to stay URL: 

https://www.cnbc.com/2020/02/14/esg-investing-numbers-suggest-green-investing-mega-trend-is-here.html  
2. Відмова від традиційної енергетики URL: https://ecotown.com.ua/news/enerhorynok/tradytsiyna-enerhetyka/  
3. Україна має збільшити податок на викиди СО2 URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3097696-

ukraina-mae-zbilsiti-podatok-na-vikidi-so2-ekspert.html 
4. «Зелені інвестиції URL:  https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf    
5. The Effect of Green Logistics on Economic growth, Social and Environmental Sustainability: An Empirical 

Study of Developing Countries in Asia URL:  https://www.preprints.org/manuscript/201901.0104/v1 
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ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПИ ТА СВІТУ 

 
За останні десятиліття кількість кризових ситуацій (екологічного, природного, політичного, еконо-

мічного, соціального характеру) у світі значно зросла, тому операції з надання допомоги у таких ситуаціях зараз 
стають особливо актуальними, а логістика і управління ланцюгом поставок (SCM) виконують ключову 
стратегічну функцію для забезпечення успіху у кризових ситуаціях.  

Під логістикою кризових ситуацій розуміють логістичну діяльність, яка cпрямована на планування, 
впровадження та контролювання ефективності, вартості потоку товарів і матеріалів, а також відповідної 
інформації від пункту відправлення до точки споживання з метою максимально ефективного використання часу 
і мінімізації втрат при протидії наслідкам надзвичайних ситуацій [1; 2]. Логістика в умовах кризових ситуацій 
займається не тільки вибудовуванням ланцюгів поставок для доставки необхідних матеріальних потоків 
постраждалим в результаті виникнення певних загроз, а й забезпеченням усім необхідним організацій, що 
усувають наслідки загроз, відновленням критично важливої соціальної, транспортної, енергетичної та іншої 
інфраструктури [3]. 

Приймаючи управлінські рішення у логістиці кризових ситуацій, використовуючи класичне правило 
«7R», у першу чергу слід брати до уваги швидкість надання допомоги та забезпечення потребуючих необхід-
ним продуктом. Чинник мінімізації витрат у таких випадках не є пріоритетним. При порівнянні логістики 
кризових ситуацій з військовою і комерційною логістикою чітко видно її особливості, зокрема стохастичність 
попиту, націленість на мінімізацію жертв, максимальну швидкість і надійність виконання робіт при заданому 
рівні вартості та при прийнятному рівні якості. В умовах реагування на кризові ситуації виникають витрати 
типу trade off, що зумовлює необхідність пошуку компромісу між швидкістю, вартістю і точністю. 

Виділяють такі основні фази функціонування кризової логістики: 1.Початкова фаза. Її характеризує різке 
зростання і випереджувальний розвиток основних складових елементів загрози, і часто характер такої загрози 
може перевищувати потенційні можливості існуючого і підготованого в даному регіоні або державі 
логістичного забезпечення на час кризи; 2.Фаза інтеграції, протягом якої відбувається об'єднання всіх доступ-
них ресурсів і логістичних можливостей, адекватних розмаху і поширеності виниклої загрози безпеці людей, 
державі або регіону; 3.Фаза ліквідації наслідків, в межах якої до антикризової діяльності долучаються не тільки 
спеціальні служби та організації, а й приватні і державні фірми з транспортної, медичної, будівельної, 
ремонтної, енергетичної та іншої сфери діяльності; 4.Фаза відновлення, що характеризується процесами 
відновлення первісної інфраструктури, зруйнованої під час кризи, початок діяльності служб соціальної 
допомоги та інше [3; 4]. Кожній із названих фаз відповідають специфічні ланцюги поставок. Багато ланцюгів 
поставок існують недовго, раптовість настання катастрофи і непередбачуваність наслідків вимагають від 
ланцюга поставок гнучкості, а кожна катастрофа вимагає унікального рішення і стандартний тип ланцюга 
постачання у кризових ситуаціях не може застосовуватися. 

Проведений аналіз кейсів вирішення проблем, пов’язаних із настанням кризових ситуацій, та прикладів 
логістичних рішень, які приймалися як урядами країн, так і компаніями, дає можливість зробити такі висновки: 
співробітництво і координація має вирішальне значення для досягнення негайних і ефективних результатів; 
диверсифікація каналів розподілу допомагає підвищити стійкість системи; увага до найменших деталей є 
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ключем до ефективності логістики кризових ситуацій; інновації мають ключове значення для врегулювання 
нових ситуацій і вирішення проблем; здатність ефективно управляти ланцюгами поставок має вирішальне 
значення для мінімізації наслідків кризових ситуацій. 
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Пандемія коронавірусу назавжди залишиться в історії людства. Весь світ замкнутий в один момент, нові 
реалії життя та, на жаль виживання, зокрема для бізнесу. 

Суцільний локдаун став своєрідною відправною точкою для зміни поведінкових звичок суспільства, а 
також змін та покращень навколишнього середовища. 

Справді відбувається місцеве зменшення викидів забруднювальних речовин у повітря. Це видно з даних, 
отриманих з космічних супутників NASA та Європейської космічної агенції. Так, у Китаї внаслідок карантину 
концентрація забрудника NO2 у повітрі впала на 37%, а парникових газів, таких як СО2, – на 25%.  

Оскільки китайська промисловість відповідальна за велику частку глобального забруднення, то таке змен-
шення відчутне для всього світу. Експерти кажуть, що це найшвидше зниження викидів, яке вони бачили [1]. 

За даними міжнародних опитувань, що проводила американська журналістка Самуель Сігал, на першому 
місці серед набутих звичок варто виділити – розумне споживання. В умовах повної ізоляції певні матеріальні 
блага просто втратили свою вартість та цінність, а самі люди зрозуміли, що їх покупка – це радше моментальне 
задоволення, а не довгострокове щастя [2]. 

Пандемія повпливала не лише на ставлення людей до екологічної ситуації у світі, а й спонукала їх до 
розвитку нових креативних сфер. До прикладу, 2 серпня 2020 року в Україні стартував новий проект Dress-X. 
Це так званий digital-одяг, що існує лише у цифровому форматі. Основна мета засновниць проекту,  Дарини 
Шаповалової та Наталії Моденової – це мінімізувати забруднення навколишнього середовища, що утворюють-
ся за рахунок виробництва одягу, у його класичному розумінні. 

Згідно з дослідженням компанії Ericsson, час роботи над цифровою одиницею відповідає 0,078 кг CO2. У 
середньому на одну одиницю цифрового одягу йде 4 години. Пока в індустрії немає єдиного індексу вимірю-
вання  вуглецевого сліду будь-якої речі, важко приводить чіткі цифри, але навіть за приблизними розрахунками 
він  значно менши, ніж від виробництва аналогових [3]. 

Діджиталізація торкнулась не лише моди, а й зовсім нетипових для цього сфери, як до прикладу, 
фермерство. З пандемією великої популярності набуло поняття краундфармінгу. 

Краундфармінг – це спільне господорювання, коли продукцію для вас може вирощувати фермер з будь-
якого куточку світу. Якщо в Україні це поняття лише починає набувати своїх обертів, то у Європі – це вже 
активно розвивається.  

Для того, щоб правильно виміряти вплив на навколишнє середовище, ми повинні врахувати весь ланцюг 
поставок: виробництво, збір врожаю, упаковку та відвантаження. 

Відповідно до статистичних даних, проведених серед респондентів-фермерів у 8 країнах Європи, 86% 
опитаних стверджують, що використовують у своїй діяльності політику «без відходів». 

Що стосується відходів, більше 81% погоджуються з тим, що прямі продажі сприяють зменшенню 
відходів продуктів харчування чи сировини. Отримуючи кращу ціну, фермер може взяти на себе зобов'язання 
виробляти продукцію більш екологічно чистим способом, аніж його колеги, що працюють за іншим принципом 
продажу [4]. 
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Варто відмітити, що пандемія стала «відправною точкою» у розвитку екодіяльності та у зміні 
поведінкових звичок людей. Економічні обмеження бізнесу спонукали до пошуку нових альтернативних рішень 
ситуації та появи інноваційних сфер, а відповідно робочих місць. 

 
1. Беба Ю. Не паніка, а здоровий глузд. Чому карантин – можливість навчитися жити екологічно 

[Електронний ресурс] / Юлія Беба – Режим доступу до ресурсу: https://www.the-
village.com.ua/village/city/eco/295669-yak-koronavirus-vplivae-na-ekologiyu 

2. Quarantine has changed us – and it’s not all bad [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.vox.com/future-perfect/2020/6/9/21279258/coronavirus-pandemic-new-quarantine-
habits?fbclid=IwAR0GpdZU4j2XqNDvF9ELsKXcnBB_1bC6PHe-djYHkFUr96OS-qdFtSV_lpw 

3. Що таке Діджитал-мода і навіщо робити сукні, які можна носити тільки в віртуальному світі 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.buro247.ua/fashion/digital-fashion.html 

4. The impact of direct sale [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.crowdfarming.com/en/blog/2020/08/11/the-impact of-direct-sale/?fbclid=IwAR1MInd9cOll7LXZTmGu 
hiS1BmxNkEkzULZEVidB9Xm4OjupI0r0y7QQ9c 
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ІНТЕГРАЦІЯ ПРИНЦИПІВ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
В ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ 

 
Часто люди, не знайомі із сферою інформаційних технологій, вважають, що програміст – це людина, яка 

просто пише програми. Але в першу чергу, для написання будь-якого програмного забезпечення необхідна 
тісна взаємодія багатьох учасників процесу розробки, кількість яких може налічувати десятків або навіть сотень 
людей на одному проекті [1,2]. Якщо ж говорити про розробників програмного забезпечення, то будь-яке 
написання програми це не просто написання свого коду, а пряма взаємодія із кодом написаним іншими людьми. 

Для злагодженої роботи багатьох учасників розробки були сформовані принципи, яких програмісти 
повинні дотримуватись, щоб кожен міг без зайвих ускладнень читати, змінювати та доповнювати код інших 
розробників, що дозволить економити час, а відповідно і ресурси. 

Проте якщо розглядати дані принципи як принципи, які допомагають злагодженій взаємодії між різними 
людьми для досягнення спільної мети, та інтегрувати їх в робочий процес у інших галузях, то це може 
допомогти організувати ефективніший робочий процес чи оптимізувати вже існуючий. 

Оскільки в економіці саме логістика характеризується високою потребою в точності та злагодженості 
всіх учасників логістичних процесів[3], то інтеграція даних принципів саме в логістичні процеси буде найбільш 
доцільним рішенням(табл.1). 

Таблиця 1 
Принципи розробки програмного забезпечення: реалізація в логістиці 

Назва / Абревіатура Інтерпретація на рівні логістичного підприємства 
S – single-responsibilityprinciple (укр. 
«Принцип єдиної відповідальності»). 

Кожен підрозділ повинен бути спеціалізованими лише в одній сфері. Всі ж інші, які 
виконують подібну роботу, повинні або приєднатись до спеціалізованої групи, або займатись 
виконанням іншої спеціалізованої роботи, або бути розформованими. 

O – open–closedprinciple (укр. «Принцип 
відкритості-закритості»). 

Всі умовні групи, які займаються виконанням певної роботи повинні мати можливість 
зростати, покращуватись без значних змін у вже існуючий та налагоджений робочий процес.  

L –Liskovsubstitutionprinciple (укр. 
«Принцип заміщення Лісков»). 

Певна умовна група, повинна виконувати не менше функцій, і бути відповідальною не 
менше ніж її підгрупа чи підрозділ, який знаходиться нижче за ієрархією.  

I – interface-segregationprinciple (укр. 
«Принцип розділенняінтерфейсу»). 

Взаємодія організації із зовнішнім середовищем повинна відбуватись через різні інтерфейси 
(філії, склади, магазини, паркінги тощо), а не один єдиний. 

D – Dependencyinversionprinciple (укр 
«Принцип інверсії зале́жностей»). 

Елементи організації чи робочого процесу не повинні залежними від елементів, які 
знаходяться нижче за ієрархією. Завдання повинні формуватись відповідно до мети і цілей 
організації, а не до інструментів, наявних на даному етапі.  

«DRY» (англ. Dry – сухий) – 
«Don’trepeatyourself» 

Даний принцип говорить про декомпозицію завдань, які можуть бути задіяні для різних 
задач. В логістиці декомпозиція завдань потрібна для того, щоб не існувало декілька груп, 
які би виконували одну і ту ж роботу по-різному, тим самим конфліктуючи один з одним. 

KISS (англ. Keepitsimple, stupid – «не 
ускладнюй, дурню» або більш 
ввічливий 
варіант англ. Keepitshortandsimple – 
«роби коротше і простіше»)  

Не потрібно перенавантажувати інтерфейс опціями, які не використовуються.  
Не потрібно додавати новий функціонал умовним групам людей чи устаткування «про 
запас». Абсолютна математична точність або гранична деталізація потрібні не завжди, 
оскільки інколи спрощення процесу може призвести до менших витрат, ніж вигода від 
планування «ідеального» процесу. 

Принцип 
«YAGNI» (англ. YouAren'tGoingtoNeedIt 
– «Вам це не знадобиться») 

Клієнти чи замовники не повинні переплачувати за те, що їм не потрібно, те чого вони не 
замовляли, та те чим вони не будуть користуватись. 

Джерело: розроблено на основі опрацювання [1-4]. 



 
 

239 

Отже, при застосуванні даних принципів до логістичного підприємства можна отримати систему, яка б 
підвищила його здатність  швидко змінюватись та адаптуватись до мінливого зовнішнього середовища, забезпе-
чуючи зростання. Саме ці аспекти діяльності підприємства є найнеобхіднішими в сучасних ринкових умовах. 

 
1. The Global developer population report 2019 (2019). Powered by Slash Data. URL: https://slashdata-website-

cms.s3.amazonaws.com/sample_reports/EiWEyM5bfZe1Kug_.pdf 
2. Software developers in Europe & the world (2018). A study on the attractiveness of top tech cities for 

software developers. Powered by nexten.io. URL: https://www.tradeandinvest.lu/wp-
content/uploads/sites/3/2018/05/nexten_software_developers_study_europe.pdf 

3. The 7 ''Rights'' Of Logistics. URL: https://www.abivin.com/post/the-7-rights-of-logistics 
4. Robert C. Martin. Principles of OOD (2003). URL: http://principles-

wiki.net/collections:robert_c._martin_s_principle_collection. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОДОЛАННЯ ПАНДЕМІЇ НА РИНКУ МЕБЛІВ 
 

Спалах COVID-19, який розпочався в м.Ухань (Китай) у грудні 2019 року, поширився по всьому світу 
швидкими темпами, спричинивши значні перебої в поставках на ринках практично усіх країн. 

Аналізуючи ринок меблів слід відзначити відносну його стабільність з січня 2015 року по лютий 2020 
року за індексом виробництва меблів у більшості країн ЄС, за винятком Польщі та Литви, в яких зафіксовано 
було значне зростання виробництва [3]. Під впливом наслідків пандемії картина різко змінюється в березні – 
майже всі провідні країни-виробники меблів ЄС зафіксували стрімке та безпрецедентне падіння виробництва 
через введення карантинних обмежень та закриття кордонів країн. Спад поглибився у квітні, але в травні та 
червні відбувся відновлення для всіх країн. Незважаючи на те, що загальна тенденція була однаковою, глибина 
спаду та темпи відновлення в різних країнах сильно варіюються [3]. В свою чергу, тимчасове закриття 
магазинів під час карантинних заходів відкрило можливості для росту он-лайн продаж, вимагаючи від брендів 
та роздрібних мереж створення зручних онлайн-платформ та інструментів он-лайн комунікації зі споживачами 
для короткострокового реагування на COVID-19, а також збільшення конкурентоспроможності в довгостро-
ковій перспективі. Так, в Італії лише за два тижні жорсткого карантину онлайн продажі збільшились до 80% від 
усього розміру роздрібного продажу. За оцінками Euromonitor International, італійські роздрібні мережі не 
справились із задачею до активного переходу в онлайн, натомість в Німеччині роздрібні мережі добре 
попрацювали над стратегіями електронної комерції та переносом бізнесу онлайн. Найменше постраждали 
онлайн-гравці Emma (матраци) та home24.de (меблі) [2]. 

Серед актуальних інструментів забезпечення он-лайн комунікації учасників меблевого ринку із 
споживачами відзначають такі: віртуальні візити, інтерактивні інструменти, засоби доповненої реальності, 
мобільні додатки та рекламу в соціальних мережах. 

Своєю чергою на перший план серед макро-ініціатив ЄС, які торкаються всіх без винятку ринкових 
учасників, в тому числі і європейського меблевого ринку слід віднести: 1) Подальшу стрімку «віртуалізацію» 
економіки – перенесення значної кількості ділової активності у віртуальний світ, масове запровадження 
дистанційної роботи, збільшення частки у сфері послуг, де не потрібен особистий контакт, запровадження 
жорстких санітарно-епідеміологічних норм і заходів там, де не можливо відмовитись від особистих контактів, 
збільшення роботизації виробничих процесів тощо; 2) Подальше обмеження готівкових операцій та 
стимулювання масового переходу до безготівкових операцій; 3) Тяжіння до «націоналізації» економіки – через 
викуп проблемних  чи критично важливих підприємств,  концентрації критично важливих виробничих ланцю-
гів всередині економік, обмеження чи зниження частки глобальних торгових операцій [2]. 

Для порівняння – як і європейський, так і ринок меблів в Україні демонстрував позитивне зростання протягом 
останніх років. Зростання частки продажів в середньому і нижньому цінових сегментах і відмова більшості 
споживачів від покупки імпортних меблів – були ключовими тенденціями, пов'язані, в першу чергу, зі зниженням 
купівельної спроможності населення та орієнтацією більшості виробників меблів на запити внутрішнього ринку. В 
умовах пандемії більшість вітчизняних меблевиків також переходять на освоєння нових каналів продажу, 
впровадження e-commerce, а також максимальне переведення бізнесу в діджитал. Дехто вбачає що провадження 
креативного мислення та зміна дизайну меблів зможе утримати їх на плаву. Чималий відсоток й тих, які вважають, 
що наслідком карантину може стати вихід на нові експортні ринки збуту продукції [4]. 

Таким чином, пандемія значно вплинула на європейський та світовий ринок меблів. Більшість країн 
вводять власні механізми реагування на зміни, в тому числі і уряд ЄС визначив пріоритетні заходи щодо 
мінімізації збитків. Для українського меблевого ринку нинішня ситуація значно гальмує масштабування вироб-
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ництва та модифікує структуру ринку, але натомість змушує підприємства змінювати та вдосконалювати про-
цеси виробництва, що у майбутньому сприятиме розвитку галузі та економіки країни загалом. 

 
1. Тренди світового ринку меблів, 2020. URL: https://epo.org.ua/trends_furniture/. 
2. World Outdoor Furniture Market Study 2020. URL: https://www.globenewswire.com/news-

release/2020/08/17/2079058/0/en/World-Outdoor-Furniture-Market-Study-2020-Implications-of-COVID-19-on-the-26-
6-Billion-Projected-Industry-2027.html. 

3. EU wood furniture production sliding before COVID-19 pandemic, 2020. URL: 
https://forestindustries.info/wp-content/uploads/2020/08/ Europe_market_report_15_aug_20.pdf. 

4. Огляд ринку меблів в Україні: тенденції розвитку, 2018. URL: https://rubarbs.com/ua/article/oglyad-rinku-
mebliv-v-ukraini-tendentsii-rozvitku. 
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ЛОГІСТИКА Е-COMMERCE: СУЧАСНІ ТРЕНДИ І ВИКЛИКИ 
 

Обсяг світового ринку електронної комерції оцінюється приблизно в 2,8 трлн дол. США [1]. Стрімкий 
розвиток Інтернет-продаж – це величезний виклик для логістики 2020 року. Компанії, які продають, 
використовуючи Інтернет-магазин як канал збуту, стикаються з дещо іншим масштабом проблем, ніж 
представники традиційних каналів збуту. Прикладом може бути більша розпорошеність одержувачів, фраг-
ментація посилок, різна структура замовлень. Окрім цього, склад електронної комерції функціонує дещо по-
іншому: необхідна експрес-обробка товарних потоків під час доставки, адже дуже часто товар продається вже 
кінцевому споживачу.  

Фактори, що характеризують електронну комерцію, стають викликом для логістики електронної 
комерції. Серед таких викликів можна виділити: необхідність синергії логістичних послуг, тобто наявність так 
званих «омнікальних каналів збуту»; різноманітний та турбулентний попит; велика кількість фрагментованих 
замовлень і логістичних одиниць; мінімальний час обробки  процесів на усіх логістичних ланках; доставка в 
той же день, навіть у важкодоступні пункти та ін.  

Тренди логістики е-commerce у 2020 році –  це рішення, що дозволяють відповідати викликам логістики 
електронної комерції. До таких належать: Big Data Analytics; штучний інтелект; багаточисленні хмарні сервіси; 
блокчейн; автоматизація та роботизація складських і транспортних процесів; популярна технологія інтернет 
речей IoT, що є найважливішим інструментом для відстеження поставок;  click&collect; популярні у поточному 
році «розумні шафки для посилок»,  а також сталий розвиток на основі технологій. 

Інноваційні технологічні та організаційні рішення знаходять широке відображення у всіх сферах логістики 
електронної комерції. Популярні тренди, які спостерігаються на ринку, можна розділити на 3 ключові групи [2]:  

1. «Розумні» склади (склади, де можна використовувати найсучасніші рішення у сфері автоматики та 
робототехніки). Наприклад, повністю автоматизований і роботизований логістичний парк групи Alibaba. На 
«розумному» складі Cainiao були використані провідні технології IoT, Big Data, AI. Сам склад має 160 000 м2, на  ньому 
700 транспортних засобів з автоматичним рульовим управлінням (AGV). Технологія, що використовується IoT керує 
роботами, які рухаються по складу без нагляду та впроваджуються завантаження та розвантаження посилок. Передові 
сенсорні технології також проводять постійні оцінки місткості зберігання та обсягу запасів. 

2. Автоматизовані поштові станції (легкодоступні, розташовані шафки для посилок у громадських місцях). 
Яскравим прикладом є MY PICKUPPOINT. Це стартап MYPUP та Nott Office, які розробили унікальну послугу для 
лондонських офісів. Розроблена система забезпечує доставку вантажу особі, яка замовляє щось через Інтернет на своє 
робоче місце. Концепція базується на системі із спеціальним програмуванням на локальних місцях. Користувач після 
розміщення замовлення в шафці отримує повідомлення з кодом доступу [3].  

3. Роботи, що доставлятимуть посилки (автономні пристрої, наземні або літаючі, що дозволяють доставляти 
посилки без необхідної участі людини). Для прикладу, бот FedEx SameDay, який обладнаний і знаходиться в 
радарі. Він виявляє предмети та уникає зіткнення з ними. Робот може рухатися зі швидкістю до 26 км / год [4].  
Або ж Amazon Prime Air, концепція якого передбачає, що дрон доставляє посилки Amazon вагою до 2,3 кг зі 
складу протягом 30 хвилин після покупки. Цікавим також є безпілотник DHL PAKETKOPTER 3.0., який при 
рівному польоті може розвивати швидкість до 120 км / год . Можливий діапазон доставки посилок 100 км, а 
місткість відвантаження – 2 кг. Посадку здійснює на шафки для посилок DHL під назвою SkyPort. 

Отже, стрімкий розвиток електронної комерції вносить кардинальні зміни до організації логістичної 
діяльності та обумовлює необхідність застосування логістичними операторами сучасних технологій з метою 
забезпечення своєї конкурентоспроможності. 

 
1. Global E-Commerce Logistics Market to Rise at 20.6% CAGR Due to Increasing Cross-Border E-Commerce 

Activities. URL: https://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/e-commercelogisticsmarket.htm. 
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4. What are the Top 7 Trends in Last Mile Logistics? URL: https://supplychaingamechanger.com/what-are-the-
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ЛОГІСТИКА МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ 
 

В Україні кожне лікарняне ліжко на добу генерує в середньому від 2 до 10 кг медичних відходів, а це 
більше 3 тон на рік [3]. Й нікому не є секретом, що поводження з таким сміттям у нас не відповідає 
міжнародним нормам, а його логістики майже не існує.  

Медичні відходи (МВ) – це всі відходи, створювані медичними установами та лабораторіями, біо-
медичними і дослідницькими центрами, а також медичне сміття з невеликих/розсіяних джерел [3]. Виділяють 
такі їх категорії: категорія А – епідемічно безпечні, категорія В – епідемічно небезпечні, категорія С – 
токсикологічно небезпечні, категорія D – радіологічно небезпечні медичні відходи [2]. 

Логістика медичних відходів – це система управління рухом МВ від закладів охорони здоров’я чи з 
побуту до місць їх утилізації, та пов’язаних з цим інформаційних і фінансових потоків з метою підвищення 
ефективності захисту довкілля та оптимізації витрат, пов’язаних з управлінням відходами. Основними 
логістичними операціями у цьому є збирання та сортування, маркування, дезінфекція, зберігання, транспор-
тування, утилізація відходів. 

На першому етапі проводиться збирання та дезінфекція МВ із  застосуванням спеціальних пакетів, які 
призначені для різних відходів згідно з категоріями: А – білий, В – червоний, С – жовтий та D – чорний пакети. 
Наповнені пакети або контейнери після первинного збирання герметизуються, позначаються етикеткою для 
маркування та переміщуються в накопичувальні контейнери, що закриваються кришкою [2]. Подальше збері-
гання МВ може відбуватися на спеціальному майданчику чи в окремо відведеному приміщенні, яке умовно 
поділяється на «брудну» та «чисту» зони, забезпечене системами водопостачання/водовідведення та системою 
вентиляції. Етап транспортування МВ здійснюється у багаторазових контейнерах – спочатку до накопичу-
вальних контейнерів у межах медичного закладу, а звідти до місць утилізації. 

Щодо процесу утилізації МВ усіх категорій існують різні способи знищення таких матеріалів та речовин. 
Найбільш поширеними з них є захоронення/спалювання, хімічна утилізація, термохімічне знищення, піроліз. 

Сьогодні, у часи масового поширення коронавірусної інфекції (COVID-19), проблема логістики 
медичних відходів є особливо актуальною. Оскільки існує високий ризик зараження людей цим вірусом, 
відходи медичних установ, а також побутові МВ, які відносяться до категорії В, не можна утилізувати таким же 
чином, що й інші небезпечні відходи. Таке сміття потребує його збирання у міцні та герметичні контейнери чи 
пакети, спеціального знезараження та утилізації лише на підприємствах, які мають відповідну ліцензію. 

У Китаї та США з початком розвитку пандемії було створено мережу зворотної епідеміологічної ло-
гістики, яка стала як інструментом боротьби з вірусом, так і порятунком для екології. У цих країнах були 
створені цілі мережі для збирання медичних захисних масок від населення та державних організацій і 
затверджені інструкції утилізації медичних відходів загалом.  

Французи використовують печі-інсинератори піролізного типу, у яких знешкоджують небезпечні ме-
дичні, біологічні та токсичні відходи. Ці печі розташовані поблизу житлових кварталів, але водночас жодних 
шкідливих речовин у повітря не потрапляє. А попіл, що утворюється після спалювання, використовують як 
сировину для виробництва тротуарної плитки, цегли [1]. 

Отже, сьогодні важливо зосередити максимальні зусилля держави та місцевої влади задля збереження 
екології, яка наразі в Україні є у критичному стані, та епідеміологічної безпеки країни. Величезна кількість МВ, 
які щодня утворюються у медичних закладах та в побуті, становить загрозу подальшого поширення 
інфекційних хвороб. Лише комплексний підхід, чітка логістична система з покроковими інструкціями взаємодії 
медичних закладів і компаній-утилізаторів, мережа збирання такого сміття з побуту та впровадження наявних 
інновацій у дію допоможуть зупинити епідемію. 

 
1. ER-tec. Утилізація небезпечних відходів інфікованих корона вірусом в Україні URL: https://www.er-

tec.com.ua/news/utylizatsiya-nebezpechnykh-vidkhodiv-koronavirus/ (дата звернення 09.10.2020) 
2. Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з 

медичними відходами: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.08.2015  р. за № 959/27404 URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-15#Text. (дата звернення 10.10.2020) 

3. С. Куцевляк. Медичні відходи – нова екологічна загроза країни URL: 
https://ua.interfax.com.ua/news/blog/665612.html (дата звернення 08.10.2020) 
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Секція 1  

УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
 
 
 

Белянська О.О. 
студ. групи МЕ-25 

Науковий керівник –к.е.н., доц. каф. ЗМД Передало Х.С. 
 

ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗРОСТАННЯ КОНТРАБАНДИ В УКРАЇНІ 
 

Проблема контрабанди є надзвичайно поширеною у світі, зокрема в Україні. Контрабандою вважається  
переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного 
контролю, вчинене у великих розмірах. Тобто контрабанда – це фактично звільнення імпортних товарів від 
будь-яких податків і зборів на території України. Купуючи контрабандний товар і отримуючи короткострокову 
вигоду, вітчизняний споживач сприяє зниження внутрішнього попиту, що, відповідно, призводить до згортання 
виробництва. Як наслідок, підприємства починають скорочувати персонал та фонди заробітних плат. 

Перш, ніж говорити про саму проблему контрабанди в Україні, варто розібратись чому вона взагалі 
виникає. Основною причиною є прагнення людей збагатитись, проте збагатитись легким і швидким шляхом. 
Наступною причиною є різниця в цінах на певний товар закордоном та в Україні. Крім цього, обсяги 
контрабанди підсилюються переміщенням нелегальних товарів, таких як, наприклад, наркотики, торгівля якими 
взагалі є забороненою. 

Українська влада звернула особливу увагу на проблему контрабанди після Революції Гідності. Були 
створені органи з правоохоронними функціями – НАБУ та ДБР, які повинні були змінити систему і вдоско-
налити хід дій щодо вирішення проблеми за даним явищем. Окрім цього 09.07.2019 року був прийнятий Указ 
Президента України № 505 «Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення 
товарів» [3]. Проте, як показують дослідження даної проблеми, потрібно прикласти більше зусиль в боротьбі з 
нелегальним переміщенням товарів через митний кордон, адже з кожним роком обсяги контрабандної 
продукції, ввезеної в Україну зростають – так у 2019 році вони становили 13,5 млрд доларів, а у 2020 році вже 
15,4 млрд доларів. Найбільшу частку цих контрабандних товарів займають обладнання та електроніка [4]. 

Проблема контрабанди є похідною двох інших проблем, а саме: прогалин в законодавстві та недотри-
мання норм діючого законодавства. Під прогалинами в законодавстві мається на увазі  проблема відсутності 
інструментів боротьби з порушенням митних правил. Недотримання норм діючого законодавства – це корупція 
на митниці та у прикордонній службі [4]. Тому, в першу чергу, потрібно боротись з цими проблемами, які якраз 
дозволяють активно збільшувати обсяги контрабанди. 

Отже, для того, щоб побороти контрабанду, потрібно: 
– Вдосконалити закони, які регулюють митну службу України  та чітко прописати і узгодити інструкції 

щодо їх виконання. 
– Підвищити заробітну плату митним органам. 
– Посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинення протиправних дій. 
Як один з найефективніших інструментів боротьби з контрабандою варто виокремити впровадження 

інноваційних технологій в митній службі, що, в свою чергу, зменшить рівень корупції на митниці через поси-
лення рівня контролю та мінімізацію негативного впливу людського чиннику.  

 
1. Проблема контрабанди в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/problema-kontrabandy-v-ukrayini-yak-zminyty-systemu-protydiyi/ 
2. Митні війни: як контрабанда впливає на легальний бізнес [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://mind.ua/openmind/20202129-mitni-vijni-yak-kontrabanda-vplivae-na-legalnij-biznes 
3. Указ президента України № 505/2019 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.president.gov.ua/documents/5052019-27993 
4. Аналіз обсягів контрабанди в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://apitu.org.ua/node/119 
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ОСОБЛИВОСТІ КУПІВЛІ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ ІЗ США 
 

Глобалізаційні процеси посилюються на всіх рівнях інтеграції країн Світу. Першочерговою ланкою 
глобалізації є міжнародна торгівля. Сьогодні Україна має встановлено торгівельні відносини з понад 80 
країнами світу та здійснює торгівлю тисячами товарів. В останні роки зріс попит на імпорт транспортних 
засобів у зв’язку із зміною законодавства. Ринками імпорту виступають країни ЄС та США. Особливого попиту 
зараз набув імпорт транспортних засобів із США. Процедура розмитнення придбаного в США автомобіля в 
Україні регламентується законом ВР № 2611-VIII від 08.11.18 р. [1]. 

Вибір автомобіля в США раціонально проводити на численних аукціонах. Копарт (Copart), Манхейм 
(Manhaim) та Іншуренс (Insurance Auto Auctions, Inc або скорочено IAAI) – найбільш відомі торговельні 
майданчики США, характерні особливості яких наведено на рис.1. 

 
  

                   

 
 

 
Рис. 1. Основні характеристики ключових аукціонів у США 

 
Зазвичай імпорт автомобілів із США в Україну займає до 3-х місяців. Все залежить від того, у якому 

штаті було придбано автомобіль, і, відповідно, скільки часу займе транспортування у порт, а також швидкості 
завантаженні судна. 

Наступний етап – розмитнення автомобіля в Україні. Вартість митного оформлення залежить від 
багатьох факторів: рік випуску автомобіля, тип та об’єм двигуна, вартість автомобіля на аукціоні. 

Ці параметри використовуються при розрахунку ввізного мита (10%), акцизного збору (від 50 євро), ПДВ 
(20%), відрахувань в Пенсійний фонд (3-5%). В період з 2018р. по 2022 р. в Україні діють пільгові умови на 
ввезення електромобілів. Все, що потрібно за них платити -1 євро за 1 кВт/год потужності двигуна [2]. 

Основні документи, які необхідні для митного оформлення: 
– тайтл (можливі назви англійською – Title, Salvage Title, Certificate of Salvage) – аналог нашого техніч-

ного паспорту на автомобіль, свідоцтво на право власності; 
– рахунок з аукціону (можливі назви англійською – Bill of Sale/Sales Receipt/Invoice) з обов’язковим 

зазначенням вартості автомобіля та реквізитів покупця (ПІБ, адреса); 
– морська накладна – контейнер з автомобілем з США в Україну (назва англійською – Bill of lading); 
– довідка про транспортні витрати за доставку авто морем з США до України; 
– копії паспорта та ідентифікаційного коду власника [3]. 
Отже, здійснивши купівлю автомобіля на аукціоні в США можна зекономити на такій покупці 30-40%, чи 

навіть 50%. Проте для того, щоб купити американський автомобіль потрібно ретельно дослідити всю процедуру 
купівлі транспортного засобу та всі її етапи. 

 
1. Митне оформлення автомобілів із США [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: 

https://www.odemara.com/uk/kakie-dokumenty-nuzhny-dlya-rastamozhki-avto-iz-ssha/ 

Автомобільні аукціони США 

Copart 
– Лише пошкоджені 

автомобілі; 
– Щоденний оборот –  

50 000 авто; 
– На території США працює 

203 торговельні 
майданчики; 

– Лоти виставляються на  
торги або продаються  
одразу за фіксованою ціною 
(маркуються позначкою 
«Придбати одразу»). 

Manhaim 
– Окрім аварійних, продаються 
вживані автомобілі; 

– Щоденний оборот – понад 
50 000 авто; 

– На території США працює 
більше, ніж 120 
торговельних майданчиків; 

– Щоб взяти участь – потрібно 
бути власником ліцензії, що 
видається держустановами 
США ліцензованим дилерам. 

 

IAAI 
– Можна придбати аварійні машини,  
що списані внаслідок ДТП, актів 
вандалізму, стихійних лих або ті,  
що повернуті після викрадення; 

– Щоденний оборот – більше  
100 000 авто; 

– На території США працює близько 
150 торговельних майданчиків; 

– Комбінована схема проведення 
аукціонів (торги здійснюються 
наживо, або/та через інтернет). 
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2. Купівля автомобілів на аукціоні в США в 2020 році [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: 
https://autogeek.com.ua/dostavka-avto-zi-ssha-u-2020-roczi-pro-shho-varto-znaty-potenczijnym-pokupczyam-z-
ukrayiny/ 

3. Розмитнення автомобілів із США у 2020 році [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: 
https://carleone.com.ua/uk/rastamozhka 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ  
З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN В УКРАЇНІ 

 
Сутність технології Blockchain полягає у наступному. Це відносно нова технологія, яка набула 

особливого розквіту в останні роки і її популярність росте з кожним днем. А все через виключну надійність 
інтернет-транзакцій, проведених за допомогою неї. 

Дана технологія має тісний зв’язок з технологією QR-кодів. Вперше QR-коди з’явились більше 25 років тому в 
японській компанії “Denso Wave” як несуча в собі більше інформації заміна старішого штрих-кода. Проте в перших 
QR-кодів був суттєвий недолік – легкість їх копіювання. Тому QR-коду винайшли інше використання – він став 
способом оплати, спочатку експериментальним і незручним, а потім його оптимізували і популяризували, а от за 
початковим призначення практично не використовували через названу вище ненадійність. 

Так продовжувалося аж допоки не з’явилась технологія Blockchain, точніше допоки не з’явилась ідея, а 
згодом і реалізація поєднання всіх переваг простоти і економності використання стандартних QR-кодів з 
надійністю блокчейну. 

Сьогодні безпечний (тобто з використанням блокчейну) QR-код дає змогу контролювати місце знахо-
дження і статус (наприклад “виготовлено”, “продано”, “гарантійний ремонт”) товарів з часом зміни статусу, що 
зберігається у блокчейні. 

Дана технологія дозволить надійніше захищати товар від підробок – адже при копіюванні QR-коду, 
перша ж перевірка вказує, що справжній товар продається чи зберігається в іншому місці. Це особливо акту-
ально для України, яка потерпає від контрафактних товарів. 

Загалом ця технологія дозволить зменшити кількість підробок на ринку і збільшить податкові надхо-
дження в Державну скарбницю України. Також це дозволить повніше збирати і використовувати статистичну 
інформацію, на яку в подальшому спираються підприємства і державні органи для побудови або корегування 
своїх економічних стратегій. 

 
1. https://blog.ltonetwork.com/blockchain-qr-code-timestamping-scantrust/ 
2. https://club.cnews.ru/blogs/entry/qrkod_vmesto_aktsiznyh_marok_zameny_na_baze_tehnologii_blockchain 
3. https://vc.ru/marketing/98263-evolyuciya-qr-koda 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ПРИ ПЕРЕТИНІ ТОВАРАМИ МИТНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ 

 
Проблема реформування національної системи захисту прав інтелектуальної власності (ПІВ) та створення 

законодавчих ініціатив щодо посилення захисту таких об'єктів набуває особливої актуальності серед юристів, 
економістів, юридичних та фізичних осіб, державних службовців, а особливо для представників митних органів, 
адже значна частина порушень ПІВ відбувається при перетині товарами митного кордону країни. 

Здійснення процедури митного оформлення та митного контролю при перетині товарами митного 
кордону вимагає проходження перевірки щодо дотримання законодавства у сфері захисту ПІВ. При виявленні 
митними органами порушення ПІВ щодо об’єктів, які зареєстровані у Митному реєстрі, то контрафактні та 
піратські товари конфіскуються та знищуються в законодавчому порядку. 

Найпоширенішими видами порушень ПІВ є:  
– порушення процедури імпорту товарів, які містять об'єкти ПІВ, які в свою чергу дістали назву – «па-

ралельний імпорт», проте відповідно до Митного кодексу такі товари, які ввезені в даному порядку 
паралельного імпорту є «контрафактними», тобто це є неоригінальна продукція, це так звані фальси-
фікати оригінального товару [1].  
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– патентний тролінг, який передбачає недобросовісну практику, яка провадиться суб’єктами із зловжи-
ванням механізмів правової охорони прав на об'єкти права промислової власності, засоби індивіду-
алізації учасників цивільного обороту, їх певні товари та послуги [2]. 

У рамках проведення реформування у сфері захисту ПІВ внесено антипіратські зміни до Митного ко-
дексу України, які передбачають детальне врегулювання питань щодо відшкодування витрат, завданих у зв'язку 
із зберіганням товарів, а також їх знищенням власником ПІВ на відповідні об'єкти; окрім цього розширено 
перелік підстав для призупинення митного оформлення товарів, за ініціативою митного органу; запроваджено 
можливість дострокового випуску товарів, щодо яких призупинено здійснення митного оформлення у зв’язку із 
підозрою в порушенні ПІВ; також запроваджено спрощену процедуру призупинення митного оформлення та 
знищення невеликих партій контрафактних і піратських товарів [3].  

Окрім вищевказаних змін в законодавстві, Міністерством фінансів України 9 червня 2020 року видано 
два накази щодо удосконалення механізму захисту ПІВ на митниці, а саме: 

1. Наказ Міністерства фінансів № 281, який передбачає порядок застосування заходів щодо сприяння захисту 
ПІВ та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими зацікавленими особами [4]. Даним 
наказом сформовано єдиний підхід та порядок застосування митними органами заходів до товарів, які підозрюються 
у порушенні ПІВ, а також стандартизовано форми взаємодії з правовласниками та декларантами. 

2. Наказ Міністерства фінансів № 282, яким затверджено зміни до Порядку реєстрації у Митному реєстрі 
об’єктів ПІВ, які законодавчо охороняються [5]. У даному наказі вдосконалено процедуру реєстрації ПІВ у 
Митному реєстрі, та запроваджено форми заяв, які використовуються у країнах Європейського Союзу, а також 
переведено в електронну форму комунікації між правовласниками та Державною митною службою України [6]. 

Реалізація наведених нормативно-правових актів сприятиме імплементації механізмів ЄС щодо захисту 
ПІВ на митниці та  дозволить посилити боротьбу з контрафактною та піратською продукцією при її перемі-
щенні через митний кордон України.  

Захист ПІВ передбачає підвищення рівня запобігання та протидії переміщенню через митний кордон 
України товарів, що порушують ПІВ, та очищенню вітчизняного ринку від контрафактної продукції. На сьогод-
нішній день здійснюється формування нового Митного реєстру об’єктів інтелектуальної власності та створення 
центру оперативної експертизи. 

 
1. Захист прав інтелектуальної власності на митниці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010126 
2. Що таке патентний тролінг? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://taxlink.ua/ua/analytics/intelektualna-vlasnist/shcho-take-patentniy-troling/ 
3. Захист прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA013303 
4. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку застосування заходів щодо 

сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами 
та іншими заінтересованими особами та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів 
України» від 09 червня 2020 року № 281. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0549-20#Text 

5. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі 
об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону» від 09 червня 2020 року № 
282. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0548-20#Text 

6. Захист прав інтелектуальної власності на митниці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://colares.ua/ua/news/zahist-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-na-mitnici- 
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РЕФОРМУВАННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ 
 

Головними проблемами на сучасному етапів у митній сфері є: 
1. Схеми «сірого» і «чорного» імпорту, контрабанда. 
Сама проблема полягає в тому що приховується від оподаткування справжня митна вартість, база 

нарахування мита, митних зборів та податків при розмитненні імпортних товарів. 
Чорний імпорт – це ввезення товарів абсолютно поза митним кордоном. Сірий імпорт – це ввезення 

товару з заниженим митних платежів. 
Абсолютно точно можу додати що таких незаконних дій б не було без сприяння чи мовчазної згоди 

працівників митних органів, правоохоронних органів і інших посадових осіб. 
Головним і найдієвішим шляхом вирішення даної проблеми є укладення угоди із країнами сусідами про 

автоматичний обмін митною інформацією, що унеможливить приховування, перекручування, заниження повної 
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митної вартості. Існуючий на сьогодні метод оціночного визначення центральним митним органом митної 
вартості товарів відповідно до кодифікатора є об`ємним, що в свою чергу вимагає залучення значного часового 
та людського ресурсу. Даний спосіб містить у собі ризики корупційних проявів. 

Також необхідною умовою є створення єдиної бази визначення митної вартості товарів, з метою 
унеможливлення використання людського фактору. 

Дана пропозиція по автоматичним обміном митною (податковою) інформацією між країнами також 
мінімізує чорний імпорт. 

2. Корупція. 
Антон Мельник, експерт з митного урегулювання у своїй статті «Як побороти корупцію на митниці», 

пропонує такі вирішення цієї проблеми по її мінімізації, а саме [1]: 
– неможливість для митника прийняти неправове рішення в умовах нечітко прописаного закону; 
– незацікавленість інспектора в прийнятті неправового рішення (боязнь втратити робоче місце, бути 

залученими до відповідальності тощо); 
–  максимальний поділ потенційного хабародавця і одержувача в просторі; 
–  неминучість відповідальності за вчинення корупційного діяння; 
–  об’єднання зусиль держави і бізнесу в боротьбі з корупцією. 
Зараз це найголовніші цілі у подоланні корупції на митницях. Якщо втілити їх у життя, то рівень 

корупції буде постійно зменшуватися. 
 

 
1.https://censor.net/ua/video_news/3226030/nefodov_pro_prychyny_svogo_zvilnennya_kontrabandysty_diyishly_do_op

_i_poyasnyly_scho_reforma_tse_dovgo 
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ВІДНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 
 
В умовах безпрецедентної кризи в туристичному секторі пандемія COVID-19 має значний вплив на ре-

гіони світу. Наявні дані показують, що кількість прибулих міжнародних туристів різко зменшилась у першому 
кварталі 2020 року (-22%), при цьому можливе щорічне зниження між 60% та 80% порівняно з показниками 
2019 року залежно від темпу пом'якшення обмежень на поїздки. 

Спалах COVID-19 вплинув на країни в різний час та різною мірою. Тим не менше, у всьому світі реакція 
на стримування пандемії перетворилася на загальнодержавні обмеження та широке впровадження обмежень на 
подорожі та закриття кордонів, що робить туризм одним із найбільш постраждалих секторів. 

Широкий і глибокий вплив COVID-19 на туризм, а також відповідність цього сектору економіці та робочим 
місцям вимагають значної підтримки на національному та міжнародному рівня через відповідні установи. 

У всіх регіонах спостерігається сильна і широко розповсюджена політична відповідь на вплив пандемії 
COVID-19. З 220 проаналізованих країн та територій 167 країн повідомили про конкретні заходи щодо пом'якшення 
наслідків кризи та прискорення відновлення. Серед них понад 144 країни прийняли жорстку фіскальну та грошово-
кредитну політику, а потім політику підтримки робочих місць та навчання, яку впроваджують 100 країн [1].  

Фіскальна та монетарна політика стає також найбільш популярною у всіх регіонах.  
Останні заходи щодо відновлення туризму в першу чергу спостерігаються в Європі, Азії та Тихооке-

анському регіоні. 
Ключовим викликом, який часто виникає при обговоренні заходів, є необхідність досягнення «реальної 

економіки» і доступності для підприємств та сімей. Оскільки туризм є трудомістким сектором, країни повинні 
розглянути конкретні програми підтримки туризму, а саме для перезапуску сектору (адаптація до нових 
протоколів) та відновлення. 

Цей час є критично важливим для інвестування в людський капітал і талант за допомогою спеціальних 
програм та нарощування потенціалу на основі цифрових навичок, протоколів охорони здоров'я тощо. Підхід 
усього уряду (координація між відповідними міністерствами), механізми  управління для забезпечення горизон-
тальної та вертикальної співпраці (національні, регіональні та місцеві органи влади) та державно-приватне 
партнерство мають вирішальне значення. Заходи повинні забезпечити солідарність із особливою підтримкою 
вразливих груп (неформальних робітників, жінок та молоді), а також допомогу країнам, що розвиваються, 
особливо тим, хто сильно покладається на туризм.   

Важливо визначити та розробити ефективні механізми для реагування на майбутні потрясіння щодо 
підвищення стійкості у цьому секторі. 

 
1. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації (UNWTO World Tourism Organization) 
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ТЕХНОЛОГІЯ RFID, ВИДИ МІТОК ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ НА МИТНИЦЯХ 
 

Митні процедури є частиною системи, в якій швидкість та безпека однаково важливі. Потенційно супе-
речливі політики щодо полегшення торгівлі та контролю повинні бути збалансовані, щоб забезпечити макси-
мальну ефективність процесу. Забезпечення безпеки при наданні товарів, що доставляються якнайшвидшим 
способом, запобігання порушення законодавства та захист перевезених товарів, призвело до того, що митні 
адміністрації стали одним з найважливіших бенефіціарів технологічного розвитку. У цьому контексті техно-
логія RFID (радіочастотна ідентифікація) може бути використана для прискорення та спрощення митних 
операцій без погіршення стандартів безпеки. 

Теги RFID випускаються у вигляді мікросхеми, що представляє собою інтегральну схему (ІС), антену та 
підкладку. Чіп зберігає інформацію про об'єкт, на якому розміщена мітка. Антена передає інформацію про 
об'єкт читачеві за допомогою радіочастоти.  

Існує три типи тегів RFID які активно використовуються у світовій практиці на митницях: активний, 
напівпасивний, пасивний. Пасивні теги – це найдешевший тип тегів, не має джерела живлення, працює лише з 
потужністю зчитувача. Навпаки, напівпасивні теги використовують акумулятор як джерело живлення для 
активації мікросхем. Ці теги дозволяють збільшити площу читання і надійніші, оскільки швидше реагують на 
читача. Активні теги зі своїми джерелами живлення  дозволяють їм запускати свої схеми та генерувати сигнали 
відповіді, що дозволяє  підвищувати продуктивність роботи митниці. 

Відстань читання пасивних тегів залежить від багатьох факторів, таких як частота операцій, потужність 
зчитувачів, конфлікт з іншими радіочастотними засобами тощо. Загалом, низькочастотні мітки можна читати з 
відстані 0,33 метра або менше. Високочастотні мітки, що читаються з 1 метра, UHF теги можна читати з 3-7 
метрів. Якщо потрібні великі відстані, активні мітки можуть підтримувати до 100 метрів за допомогою джерела 
живлення. 

У тегах RFID є 2 типи мікросхем: лише для читання, для читання та для запису. Поки зчитувач знахо-
диться в зоні покриття, можна додавати нові дані або змінювати наявні дані на тегах, що записуються. Серійні 
номери на цих тегах неможливо змінити. 

У світовій практиці при транспортуванні товару на митницях та компаніями використовується RFID теги 
та пломби. Теги, про які вже згадано, використовуються переважно для отримання інформації про товар і не 
несуть ніякої захисної функції. Вони використовуються для того щоб швидше проходити митні формальності. 

Теги можуть бути прикріпленими до самого товару або до вантажного транспорту. 
Найбільшого поширення у митній справі та транспортному перевезенні набула електронна пломба. Адже 

електронна пломба несе також захисний характер окрім інформативного і є набагато ефективнішою ніж 
традиційні пломби старих зразків. 

Інша назва – E-Seal (електронна печатка) або RFID (Радіочастотна ідентифікація). Електронний прилад 
має багато типів, що має активний, пасивний та напівактивний стан. Багато митниць використовують його для 
впровадження системи сертифікації уповноваженого економічного оператора (AEO) та використовують E-seal 
для підвищення ефективності митного оформлення. E-seal – це механічне болтове ущільнення з технологією 
RFID яка повинна відповідати стандарту ISO 17712: 2010. 

Головні характеристики та переваги: 
1. Не дає змоги зчитувати дані коли пломба не є підключеною та встановленою на товар, транспорт, тару. 
2. Дає змогу зчитувати дані тільки коли товар є запломбованим. 
3. Як тільки пломба буде розірвана, вся інформація зникає. 
Щодо впровадження  RFID технологій на митницях то, оскільки митні процедури стосуються багатьох 

зацікавлених сторін, необхідно збирати, обробляти та передавати величезну кількість даних. Технологія RFID 
прискорює та полегшує процес митного оформлення, узгоджуючи потреби ланцюга поставок з митними про-
цедурами. 

З одного боку, хоча RFID технологія сприяє міжнародній торгівлі, скорочуючи тривалість транзакцій; з 
іншого, надає неабиякі можливості в боротьбі з торгівлею наркотиками, зброєю та комерційним обігом, 
оскільки забезпечує ефективний моніторинг транзакцій у режимі реального часу. Оскільки митні органи 
матимуть детальну інформацію про рух товарів, вони можуть виділити свої обмежені ресурси на інші операції, 
для яких вони можуть використовувати більш ефективно. 
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Власники вантажів постійно скаржаться на те, що їх товари довго чекають на митниці, а процедури 
митного оформлення займають більше часу. Це означає зниження ефективності для суб'єктів зовнішньої 
торгівлі. Крім того, це спричиняє корупцію та погану репутацію митних адміністрацій як державних органів, 
відповідальних за транскордонну торгівлю. 

 
1. Reynolds M. «Microwave RFID: Passive Scattering and Active Transponders», MIT, 2002. 
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ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТУ В УКРАЇНІ ТА ВАРІАНТИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

Одним з найголовніших завдань зовнішньоекономічної діяльності України після проголошення Незалеж-
ності стало покращення міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля – це товарно-грошові відносини за межами 
країни, її складовими є експорт та імпорт, які характеризуються торговим сальдо і торговим оборотом.  Торгове 
сальдо це різниця між обсягом експорту та імпорту, яка характеризує економічну стійкість країни [1].  

Структура національної економіки, починаючи із після перехідного періоду зазнала значних змін внаслі-
док втрати конкурентних переваг на ринках товарів та послуг. Нестійка політична ситуація в Україні, стрімкий 
розвиток корупційних схем стримували інвестиційні процеси і виключали можливості модернізувати промис-
лові підприємства. 

За думки експертів Всесвітнього економічного форуму, основними перешкодами українських експор-
терів є: недоліки у системі прав власності, макроекономічна нестабільність та високі граничні ставки податків, 
відсутність доступу до торгового фінансування, низький рівень технологій виробництва та умінь персоналу, 
допущення помилок у виборі потенційних ринків та покупців [2].  

Головними причинами низького експорту товарів залишаються несприятлива економічна ситуація в 
Україні, низький рівень показників створення спільних підприємств між українськими та іноземними партне-
рами, що гальмує передачу технологій, обтяжливість внутрішніх експортних процедур та відсутність їх фінан-
сування. Так, відсутність партнерів за кордоном є найбільшою проблемою для малих і середніх компаній. 
Однак найбільшою проблемою в Україні є відсутність правильної організації постачання товару на експорт.  

Український експорт є важливим елементом у системі функціонування національної економіки. Його частка 
становить понад 50% валового національного продукту України. На сьогодні основними експортними галузями 
економіки є металургійна промисловість, сільське господарство, машинобудівна та хімічна промисловості, частка 
яких становить понад 80% українського експорту. У сфері послуг завдяки зручному географічному розміщенню, на 
перетині Європи та Азії, переважає надання транспортних послуг та газотранспортних  послуг [1]/ 

Державна служба статистики України наводить такі дані: за підсумками 1 півріччя 2020 року з України 
експортували товарів на загальну суму 27,6 млрд $ . Зазначають, що у порівнянні з аналогічним періодом 2019 
року, експорт товарів з України скоротився на 7,1%, за підсумками І півріччя 2020 року експорт товарів і 
послуг по відношенню до І півріччя 2019 року скоротився на  2 099,5 млн $. Як наслідок, Україна під час еконо-
мічної кризи, спричиненої COVID-19 зуміла суттєво скоротити негативне сальдо зовнішньої торгівлі – наразі 
воно складає 674,5 млн $, в той час як у 2019 році – 2,123 млрд $ [2]. 

На нашу думку, щоб покращити становище експорту України Уряду слід звернути увагу на такі фактори: 
− покращення розвитку вмінь аналізу ситуацій; 
− мале фінансування середніх та малих підприємств;  
− мала кількість закордонних партнерів; 
− політичне становище; 
− проблеми доступу до ресурсів необхідних для виробництва; 
− відсутність чітко визначеної політики структурних змін в матеріально-технічній базі виробництв та 

технологіях галузей економіки; 
− недостатній рівень інвестування в модернізацію експортних виробництв та гостра нестача новітніх 

технологій; 
− наявність диспропорцій у двосторонній торгівлі з основними партнерами; 
− високі ризики фінансових втрат при проведенні експортних операцій; 
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− невигідні умови кредитування експорту; 
− здійснення розрахунків з експортних операцій через офшорні компанії та ухилення від податків. 

 
1. http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/zakon_kr_perebuv/4592.html 
2. https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e3c3c882-4b68-4f23-8e25-

388526eb71c3&tag=TendentsiiEksportuInfografika-eksport- 
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Цілковита антиутопія чи зміцнення довіри в суспільстві? 
Китай є першою країною, яка почала практикувати систему контролю діяльності своїх жителів та 

масового спостереження. 
Система соціального кредиту довіри набирає помітних обертів вже близько десяти років , та останнім часом 

ситуація ускладнилась особливо – йдеться про оцінювання людей та навіть формування рейтингів громадян. На 
думку уряду, ця система є необхідною для посилення довіри , безпеки в суспільстві та поширення “культу щирості”. 
Та, попри хороші наміри, ситуація виглядає доволі моторошно .На кожному кроці встановлюється численна 
кількість камер з технологіями розпізнавання облич , медичні картки заносяться в базу загального доступу, за дрібні 
порушення обмежується можливість купувати квитки на літаки, потяги, та навіть з’являтись в деяких закладах. До 
того ж, популярності набирає телефонна програма для усіх користувачів, спеціально розроблена мапа, яка дозволяє 
фіксувати місцезнаходження боржників з чорного списку уряду, та дає можливість надати інформацію про це 
відповідним органам. Виглядає, як жорстока гра, але ситуація цілком реальна. 

Поки що жителі не переймаються тим, що фіксується кожен їх крок, проте ситуація може вийти з-під 
контролю в будь-який момент.  З такими стрімким прогресом та радикальними заходами системи соціального 
кредитування, межа гармонії між урядом та населенням може перетнутись, що приведе до непоправних 
наслідків, тому владі Китаю слід переглянути інтенсивність застосування своєї системи. Необхідно зменшити 
очевидний контроль за усіма жителями (камери розпізнавання все часіше зустрічаються на вулицях Китаю), а 
також не можна створювати порівняльні рейтинги громадян та публікувати їх оцінки, бо це не просто цілковите 
порушення приватності громадян, а й нехтування моральними цінностами певною мірою. Також, система не 
повинна впливати на можливість дітей здобувати освіту ( одним з покарань для батьків є недопуск дітей в 
освітні заклади). Мотиви уряду зрозумілі, але на варто забувати, що сильніший тиск завжди провокує 
сильніший супротив. 

 
1.  Справжній Китай,  Грунська-Гьокденіз А. , 2020. – 292 ст. 
2.  Стаття “Тотальний контроль: як і чому Китай будує цифрову диктатуру” [електронний ресурс] -

https://news.24tv.ua/totalniy_kontrol_yak_i_chomu_kitay_buduye_tsifrovu_diktaturu_n1244365 
3. Стаття «Система соціального кредиту в Китаї: утопія чи Великий Брат?» [електронний ресурс] – режим доступу 

https://itc.ua/articles/sistema-soczialnogo-kredita-v-kitae-utopiya-ili-bolshoj-brat/ 
4.  Стаття “Китай стає комфортнішим. Але якою ціною? ” [електронний ресурс] – режим доступу 

https://www.bbc.com/ukrainian/news-50906559 
5.  Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини, А. С. Філіпенко, С. Я.  Боринець, В. 

А. Вергун та ін. – К.: Либідь, 1992. – 255 с. 
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ПРОБЛЕМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ, ЯКІ СКЛАЛИСЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ПАНДЕМІЄЮ 
 

Європейська інтеграція – ключовий пріоритет зовнішньої політики України, він передбачає проведення 
системних реформ в усіх сферах життя відповідно до норм та стандартів ЄС. Членство в Європейському Союзі 
є стратегічною метою України – це є найкращим способом реалізації національних інтересів, побудови 
економічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин. 
Сучасний етап соціально-економічного розвитку держави вимагає орієнтувати економічну політику на 
невпинне скорочення існуючого розриву між Україною та найбільш розвиненими країнами світу [1]. 
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Україна повинна завершити роботу над виконанням Угоди про асоціацію в частині секторальної 
інтеграції не пізніше кінця 2023 року, а загалом всі положення Угоди мають бути виконані не пізніше 31 грудня 
2025 року. В 2020 році, який був першим, коли за виконання Угоди повністю відповідала нова українська влада, 
стратегія України була орієнтована на реалізацію погоджених умов, проте цей процес призупинився, оскільки 
світ сколихнула пандемія вірусу COVID-19. З моменту введення карантину, Україна і світ загалом стикнулися з 
проблемами нестабільності валютних курсів, торгових війн, падіння рівня експорту, призупинення регулярних 
логістичних перевезень через закриті кордони та кризовими явищами у світовій економіці, основною причиною 
якої є простоювання робочої сили як результату превентивних заходів. 

Оскільки процес виконання умов Угоди призупинився, найважливішим питанням в умовах пандемії є 
підтримка країни і створення комфортних і безпечних умов всередині країни. 30 березня Євросоюз оголосив 
про виділення Україні першого пакета допомоги у розмірі 80 млн євро. ЄС висловив готовність допомогти 
Міністерству охорони здоров’я розбудувати механізм управління кризовими ситуаціями. ЄС готовий надавати 
підтримку через міжнародні фінансові установи малому та середньому бізнесу, забезпечуючи його ліквідність. 
Також Євросоюз підтвердив готовність виплатити другий транш макрофінансової допомоги Україні у розмірі 
500 млн євро після укладення угоди з МВФ. 

Пандемія не змогла відтермінувати появу нового позиційного документу ЄС, який визначає напрямки 
співпраці з країнами Східного партнерства після 2020 року. ЄС підтримав ідею поглиблення секторальної 
співпраці, поширення переваг Єдиного цифрового ринку ЄС із наданням поступового доступу до внутрішнього 
ринку ЄС, приєднання країн Східної Європи до Єдиної зони платежів у євро, що дозволить лібералізувати для 
громадян і представників бізнесу здійснення переказів та оплат у спільній європейській валюті. Також триває 
робота з гармонізації тарифів на роумінг з країнами ЄС [1]. 

Отже, пандемія COVID-19 не змінює засадничих підвалин стратегічного співробітництва України та 
Європейського Союзу. 

У ці надскладні часи ЄС залишається нашим надійним другом та партнером. Адже для перемоги у 
боротьбі з COVID-19 Україні необхідна єдність та солідарність з усіма сусідами. 

 
1. Україна – ЄС: реалії та перспективи співпраці. – [Електронний ресурс].— [Режим доступу]: 

http://krasilov-rda.gov.ua/news/ukrajina_es_realiji_ta_ perspektivi_spivpraci/2016-05-23-1582  
2. Точицький М. Випробування коронавірусом: що зміниться і що залишиться у співпраці України з ЄС 

[Електронний ресурс] / М. Точицький – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/04/1/7108215/. 

   
 

Габор Я.Я. 
студ. групи МЕ-37 

Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ЗМД Ганас Л.М. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ УМОВИ ПОСТАВКИ DPU ІНКОТЕРМС 2020 
 
Невід’ємною частиною здійснення зовнішньоекономічної діяльності при укладанні договорів, форму-

ванні ціни та визначенні обов’язків продавця і покупця є використання правил Інкотермс. У зв’язку із публіка-
цією нової редакції Інкотермс-2020 відбулися деякі зміни. Для контрагентів розуміння таких змін є головними умо-
вами успіху. Однією із умов поставок групи D (Доставка) є умова DPU, яка покладає більшу частину обов’язків на 
продавця. Умова DPU Інкотермс-2020 замінила умову DAT Інкотермс-2010 (Delivered at Terminal / Доставка на 
терміналі), саме тому вивчення цієї умови в новій редакції є досить актуальною. 

DPU розшифровується як «Delivered at Place Unloaded» named place of destination і перекладається як 
«Поставка в місці з розвантаженням» вказане місце призначення. DPU означає, що продавець виконав свої 
обов’язки щодо поставки тоді, коли він передав у розпорядження покупця товар, котрий пройшов експортне 
митне очищення, розвантажений з транспортного засобу, що прибув у назване місце призначення або в узго-
дженому пункті в межах цього місця, якщо такий пункт узгоджений сторонами. Може застосовуватися будь-
який вид транспорту, включаючи мультимодальні перевезення. Місцем призначення може бути приміщення 
покупця (склад, магазин, завод тощо); конкретне місце на будівельному майданчику; аеропорт; контейнерний 
майданчик чи контейнерний причал на річці. Якщо конкретне місце призначення не вказано, продавець сам 
може вибрати місце, яке найбільше йому підходить. Покупець зобов’язаний виконати усі необхідні імпортні 
митні формальності. Однак, при згоді обох сторін покласти всі ризики і витрати з виконання імпортних митних 
формальностей на продавця доцільно використовувати умову DDP Інкотермс-2020. 
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Ризики переходять в узгодженому місці призначення після розвантаження товару, тобто до цього 
моменту ризики втрати або пошкодження товару, пов’язані з його експортним митним оформленням і 
транспортуванням до вказаного місця призначення несе продавець (рис. 1.).  

 
І блок характеристик 

Вид транспорту Пакування Експортне митне 
оформлення Завантаження Перевезення 

Будь-який вид 
транспорту Продавець  Продавець  Продавець  Продавець  

ІІ блок характеристик 
Місце поставки і передачі 

ризиків Місце переходу витрат Імпортне митне 
оформлення Розвантаження 
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Товар після розвантаження 
розміщується на території в 

зазначеному місці 

Після доставки до місця 
призначення Покупець  Продавець  

 
Рис. 1. Схема розподілу зобов’язань продавця та покупця 

 щодо поставки товару за умовою DPU відповідно до Incoterms 2020 
 

Примітка: сформовано автором на основі узагальнення [1, 2]. 
 

Проте, якщо покупець не зможе здійснити імпортне митне очищення, і внаслідок цього перевізник не 
зможе доставити товар до місця призначення, то в такому випадку покупець несе ризик втрати або пошко-
дження товару з моменту настання погодженого сторонами терміну доставки. 

Ціна DPU означає, що контрактна ціна за товар включає в себе вартість самого товару, експортного 
митного оформлення цього товару з оплатою експортних мит, всіх податків, вартості доставки до вказаного 
місця призначення та його розвантаження. 

 
1. Офіційний сайт Інкотермс 2020 в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

www.incoterms2020.com.ua 
2. ICC [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-

rules/incoterms-rules-history/ 
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Секція 2 

МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ 
 

Світовий валютний ринок, або Forex (foreign exchange market) почав формуватись на початку 70-х років 
минулого століття та відноситься до системи, що сприяє здійсненню операцій з валютами різних країн. Даний 
процес здійснюється за допомогою кредитних інструментів, таких як купюри в іноземній валюті, банківські 
векселі та телефонні перекази. Переказ коштів функціонує через електронну мережу банків, фінансових уста-
нов, брокерів та окремих трейдерів. Forex також знаходить широкі програми для переказу коштів для 
підтримки обміну різними товарами та послугами між країнами.  

Ключові особливості валюти, такі як мінімальні торгові витрати, цілодобові торгові можливості, висока 
прозорість трансакцій та ліквідність, сприяють її широкому визнанню в усьому світі. Крім того, наявність 
електронних платформ та забезпечення вдосконалених механізмів безпеки для торгівлі також сприяють 
зростанню ринку. Користувачам доступні різні платформи на базі Інтернету для зручного обміну валют між 
країнами, забезпечуючи при цьому доставлення товарів та послуг у безпечному та централізованому режимі. 

За даними Банку міжнародних розрахунків середньоденний оборот у квітні 2019 року досягнув 6,6 
трильйонів доларів США, тоді як у квітні 2016 року даний показник становив 5,1 трильйонів доларів США. 
(табл.1) [1]. 

 
Таблиця 1 

Середньоденні обороти світового валютного ринку за період 
2004-2019 рр. в розрізі інструментів, трлн. дол. США 

 

Роки Інструменти 
2004 2007 2010 2013 2016 2019 

Всього 1,934 3,324 3,973 5,357 5,066 6,590 
Спот-угоди 631 1,005 1,489 2,047 1,652 1,987 
Форвардні угоди аутрайт 209 362 475 679 700 999 
Валютні свопи 975 1,745 1,802 2,294 2,460 3,310 
Опціони та інші інструменти 119 212 207 337 254 294 
Біржові похідні 25 77 144 145 115 127 
Всього (відповідно до курсів квітня 2019 р.) 1,854 3,071 3,602 4,827 4,958 6,590 

 
Серед тенденцій, що склались на світовому валютному ринку, можна виокремити наступні: зростання 

кількості угод купівлі-продажу валюти, випередження зростання торгівлі валютними деривативами торгівлі 
валютою на умовах спот. При цьому, у квітні 2019 р. обсяги угод на умовах спот склали майже 2,0 трлн. дол. 
США на день, що на 20% більше, ніж у квітні 2016 р., проте нижче рівня, зафіксованого у квітні 2013 р.  

Чимраз більша урбанізація та цифровізація як в країнах, що розвиваються, так і в країнах із розвиненою 
економікою є одними з ключових факторів, що зумовлюють зростання світового валютного ринку. Водночас різні 
технологічні досягнення, такі як наявність прямого форвардного і валютного опціонів, створюють позитивні 
перспективи для зростання ринку. Прямий форвардний опціон дає можливість трейдеру зафіксувати поточний курс 
обміну, що додатково захищає інвестора, експортера або імпортера від майбутніх коливань курсу. 

Обсяг глобального ринку криптовалют у 2019 році становив 1,02 млрд. доларів США, та очікується, що він 
досягне понад 1,5 млрд. дол. США до 2026 року з показником середньорічного темпу зростання CAGR (Compound 
Annnual Growth Rate) 5,7% протягом прогнозованого періоду з 2020 до 2026 рр. [2]. При цьому ринкова частка 
біткоіну у загальній структурі провідних криптовалют у жовтні 2020 року досягла майже 60% [3]. 

На ринку криптовалют спостерігається зростання попиту, що зумовлено низькою вартістю, швидкістю та 
безпечністю здійснення транзакцій з даними валютами. Однак, правила та норми, пов'язані з ринком крипто-
валют та децентралізованим його контролем, можуть стати на перешкоді згаданого процесу. Загалом, 
збільшення інвестицій у технологію Blockchain, зростання обсягів торгівлі біткоіном зумовлюють позитивну 
динаміку розвитку світового ринку криптовалют. 

Таким чином, аналізування сучасних тенденцій розвитку світового валютного рику, дозволяє стверджу-
вати про його позитивну динаміку. На тлі зростання загальної кількості угод купівлі-продажу валюти посилю-
ється віртуалізація валютних угод з використанням сучасних технологій. Очікується, що світовий ринок 
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криптовалют зафіксує показник CAGR близько 6% протягом 2020-2026 років. Драйвером зростання глобаль-
ного ринку криптовалют традиційно залишається біткоін. 

 
1. Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in April 2019. URL: https://www.bis.org. 
2. Global Cryptocurrency Market – By Offering, By End-User, and By Region: Global Industry Perspective, 

Comprehensive Analysis and Forecast 2019 – 2026. URL: https://reports.valuates.com/market-reports/QYRE-Othe-
2H243/cryptocurrency-exchanges-market. 

3. Market capitalization of Bitcoin from 4th quarter 2013 to 3rd quarter 2020. URL: 
https://www.statista.com/statistics/377382/bitcoin-market-capitalization/. 
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МЕНЕДЖМЕНТ 3.0: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
  

В наш час є багато різних моделей і теорій управління, які характеризуються своїми власними особли-
востями та мають своїх прибічників. Однак, теоретичні аспекти їх подання не завжди дозволяють ознайомитися 
з практичною стороною їх використання, а з деякими з них взагалі багато управлінців не є знайомими. Це 
можна сказати і про концепцію Менеджмент 3.0, поява якого була зумовлена тим, що в сучасних умовах 
інформатизації та підвищення рівня професійності підлеглих, зростання вимог до якості умов праці та вимог 
ринку, класичні постулати менеджменту почали руйнуватися. Принцип ієрархічної структури інколи давав збої 
в певних сферах діяльності. Тому і з’явився Менеджмент 3.0, в основу якого покладено  сучасні, дещо 
видозмінені підходи до управління персоналом. 

Менеджмент 3.0 – це майбутня практика управління. Можливо для когось ця концепція не є легкою до 
використання, адже такий стиль управління є внутрішнім. Менеджмент 3.0  передбачає, що постійної та чіткої 
структури управління може і не бути, так як основна увага зосереджується на особистості та її бажаннях (тобто 
людина працює за власним задоволенням) [1]. Така команда є самоорганізованою, гнучкою та швидко може 
досягти своєї мети. Щоб краще зрозуміти про цю глобальну революцію в управлінні, варто розглянути 
менеджмент 2.0 та 1.0. У менеджменті 1.0 основними ознаками є повна залежність компанії від її керівника, 
який роздає людям завдання та контролює процес. По суті, ця система передбачає єдиновладдя, коли одна 
особа створює та скасовує правила, формує завдання для своїх працівників і очікує від них результатів, а 
підлеглі мусять виконувати всі вказівки, що надходить згори. Основний принцип Менеджменту 1.0.  –  «для 
того, щоб їсти і не померти з голоду, треба працювати».  

Менеджмент 2.0 передбачає вже осучаснені методи управління. При такі концепції в  організації 
визнають, що «людина є найціннішим активом», а керівник має бути «слугою-лідером». Персонал може ухва-
лювати рішення самостійно або впливати на їх ухвалення. У компанії діють спільні правила як для підлеглих, 
так і керівництво. Однак, до працівників і надалі використовують метод «батога і пряника»: робота заохо-
чується премією, однак вживаються і різні методи покарання. Така версія управління найбільш притаманна 
сучасним компаніям [2]. 

Підсумовуючи різні літературні джерела [3], особливістю менеджменту 3.0  є: 
1) працівник виконує свою роботу через те, що вона цікава, а не через матеріальні заохочення; 
2) керівник не дає особливі якісь завдання і не контролює їх процес; 
3) керівник скоріш виконує роль як наставник, ідейний натхненник і консультант; 
4) керівник заради того, щоб бути ефективним, повинен швидко реагувати на зміни навколишнього 

середовища; 
5) команда є самоорганізована, не потребує контролю при виконанні своїх завдань; 
6) керівником можуть стати кожен: кожен працівник може очолити проект, над яким він працює, за 

потребою; 
7) представлення управління людськими ресурсами на вищому рівні керівництва організацій; 
8) залучення персоналу до визначення стратегії та організаційної структури компанії; 
9) участь усіх керівників у реалізації єдиної команди в сфері управління персоналом; 
10) інтеграція діяльності менеджерів з персоналу та керівників у всіх підрозділах і на всіх рівнях при 

вирішення питань, пов’язаних з персоналом і досягнення поставлених цілей. 
В основному організації, які працюють за таким стилем управлінням як менеджмент 3.0 спроможні 

пристосуватися до будь яких змін, що відповідає ситуації. Команда впевнено почуває себе в умовах невизначе-
ності, легко долає усі труднощі та швидко адаптується до всього нового. 

На сьогодні, показником сучасного підприємництва є його пріоритетна орієнтація на людину. Це 
призводить до того, що будь-які організації стають втіленням сукупного професійного, творчого та мотивацій-
ного потенціалів їх працівників. Можна сказати, що в даний час світова економіка дійшла висновку, що еконо-
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мічний розвиток і забезпечення зростання продуктивності праці та випуску продукції залежить від компе-
тентних управлінців і кваліфікованих працівників. З метою досягнення найкращих показників, організаціям, на 
сьогодні, рекомендують використовувати практику управління Менеджмент 3.0, яка допомагатиме об’єднувати 
тисячі менеджерів проектів, менеджерів середнього рівня, керівників та підприємців, розробляти рішення 
разом, використовуючи заохочення для зворотного зв’язку співробітників та співпраці команд. Керівник у 
системі менеджмент 3.0 виконує свою керівну роль у справі досягнення спільного результату та мети – 
розширення бізнесу та створення умов для розвитку талантів працівників і задоволення потреб клієнтів [4]. 

 
1. Forward by Management 3.0. URL: https://management30.com/; 
2. Uteka URL: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-ezhednevnyj-buxgalterskij-obzor-39-menedzhment-30-

sovremennaya-praktika-upravleniya-na-kotoruyu-stoit-obratit-vnimanie-biznesu; 
3. Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник тез доповідей. URL:: 

http://fmm.kpi.ua/_userfiles/!Макет_2016_готово.pdf 
4. Agile – менеджмент: лідерство і управління командами / Юрген Апелло: Пер.с анл.;  – М.: Альбина 

Паблишер, 2018. – 534с. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Сьогодні, у час швидкого та динамічного розвитку економіки питання антикризового управління в умо-
вах зовнішньоекономічної діяльності постало важливим питанням. Сучасне підприємство є багатогранним та 
багатофункціональним, а тому успішне управління потребує комплексного підходу щодо поєднання багатьох 
процесів та постійного їх удосконалення. 

В умовах глобалізованої економіки компанія постійно стискається з різними видами та ступенями 
складності, а діяльність на міжнародному рівні особливо чутлива до раптових змін. 

Основна мета антикризового управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності є забезпечення без-
перебійного функціонування підприємства без загрози банкрутства.  Основною особливістю  зовнішньо орієнто-
ваних підприємств є можливість появи загрози з боку країн контрагентів. Антикризове управління у сфері зов-
нішньоекономічної діяльності покликане передбачити можливі варіанти прояву загроз, до яких можна віднести [1]: 

1) ризики країни; 
2) митні ризики; 
3) валютний ризик; 
4) ризик міжнародного маркетингу; 
5) ризики міжнародних перевезень; 
6) ризики міжнародного контракту; 
7) ризики міжнародного конкурентного середовища; 
8) ризики, пов’язані з іноземним контрагентом 
Підприємства, які є орієнтованими на іноземні ринки зустрічаються з великою кількістю загроз, які 

прямо впливають  як на їх зовнішньоекономічну діяльність, так і на діяльність на внутрішньому ринку. 
Враховуючи вище сказане, виділяють два підходи за ступенем превентивності. Перший полягає в управ-

лінні, що ставить за мету випередити кризу в зовнішньоекономічній діяльності підприємства, тобто запобігти 
розвитку подій за кризовим сценарієм. Сутність другого підходу полягає в комплексному застосуванні 
механізмів та інструментів менеджменту, спрямованих на виведення підприємства з кризового становища та 
створення такої системи менеджменту, яка б змогла запобігти настанню кризи в майбутньому [2]. 

Розробляючи антикризові заходи, також важливо враховувати ситуацію світової економіки, щоб забезпечити 
їх адекватність та часову відповідність процесам поза підприємством. Для цього необхідно щодня здійснювати 
моніторинг на всіх рівнях управління підприємства. Визначаючи послідовність у вирішенні проблем, необхідно 
враховувати їх важливість для формулювання пріоритетних цілей, дій та рішень для подолання кризової ситуації. 
Обговорюючи та затверджуючи такий план, слід негайно розпочати його реалізацію [3]. 

Отже, антикризове управління в умовах зовнішньоекономічної діяльності створює необхідні умови для 
стабілізації, подальшого розвитку та активізації діяльності підприємства не лише на внутрішньому, а й на 
зовнішньому ринку. Антикризове управління дає можливість отримати достовірну інформацію про проблеми 
підприємств та надати керівні вказівки, які регулюватимуть та контролюватимуть критичний стан організації та 
застосовуватимуть необхідні методи щодо зниження ризиків негативних наслідків кризи. 

 
1. Бычкова, М. Комплексный подход к превентивному управлению кризисом : Антикризисное управление и 

антикризисный PR [Текст] / М. Бычкова, Я. Веберова // вестник ТГУ. – 2008. – № 3(4). – С. 153-161. 
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2. Рахман М.С. Антикризове управління зовнішньоекономічною діяльністю українських компаній як 
складові антикризового менеджменту. Ефективна економіка. №11, 2017. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5878 

3. Сучасний стан розробки теоретичних питань антикризового управління. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://buklib.net/books/34018/ 
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ФАКТОРИ ДЕМОТИВАЦІЇ ТА МОТИВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ 
 

Для ефективного стимулювання персоналу керівникам підприємства необхідно вміти застосувати методи 
мотивації без негативних наслідків для розвитку компанії. Мотивація до праці дає можливість самореалізації 
працівникам, а роботодавцям – підвищити продуктивність праці персоналу та покращити клімат у колективі. З 
динамічним розвитком стилю життя випадки демотивації стають все частішими на підприємствах. 

 Проявляється це дуже просто: на певному етапі своєї діяльності працівник починає «здавати» позиції, 
негативно ставитись до роботи, колег, компанії та керівника, погіршується і якість його роботи. Якщо хоча б 
одна особа в компанії (особливо в невеликий) постійно скаржиться на роботу, колег та керівництво, його 
негатив переймають інші. А це вже дійсно небезпечно для компанії: демотивація та незадоволеність роботою 
впливають не тільки на плинність кадрів, але й на результати та репутацію компанії [1].  

Система мотивації персоналу охоплює все, що працівник може цінувати, бажати і що роботодавець може 
запропонувати в обмін на внесок найманого працівника у реалізацію місії організації. Негативні наслідки 
неефективних заходів мотивації проявляються у втраті ініціативи і відповідальності, сприйнятті співробіт-
никами перебування на робочому місці як простого проведення часу. Всі перераховані ознаки вказують на 
наявність демотивації працівників [2].  

Демотиватори – це чинники, що діють у протилежному по відношенню до мотиваторів напрямі і призво-
дять до зниження мотивації. До прикладу, несправедлива заробітна плата, неналежні умови праці, зневажливе 
ставлення керівництва, невизнання працівників, штрафи за запізнення та інші. Демотивація призводить до 
зниження прагнення до досягнення цілей компанії, що зумовлено відсутністю сил чи депресією, витратою 
бажання виконувати роботу на належному рівні, втратою сумлінності та наполегливості [3]. 

У сучасних компаніях однією з рушійних причин демотивації є неефективна система оплати праці. Це 
може проявлятися в несправедливій оплаті праці відносно фактичних результатів та особистого внеску праців-
ника у загальний процес. Для попередження демотивації персоналу в компанії дуже важливо керівникам усіх 
рівнів мотивувати не лише матеріально, а й створювати комфортні умови праці. За таких умов виникнення 
демотивації менш ймовірне.  

Часто керівники створюють умови для реалізації потреб вищого рівня без задоволення нижчого і це має 
негативні наслідки.  

Удосконалення управління персоналом повинно базуватися на виконанні таких дій:  
1. Дослідження стану мотиваційного управління на підприємстві та причини виникнення демотивації. 
2. Розроблення плану навчання керівників щодо управління кадрами та ефективного застосування 

мотиваційних інструментів. 
3. Аналіз доцільності використання матеріальних і нематеріальних методів мотивації персоналу.  
4. Ознайомлення персоналу з нововведеннями та новими шляхами взаємодії керівництва і підлеглих.  
5. Виконання програми мотивації персоналу. 
Проаналізувавши отримані дані, керівництву компанії спільно з персоналом підприємства слід розробити 

комплексну програму впровадження ефективних мотиваційних рішень. Досвід зарубіжних компаній доводить, 
що мотивовані працівники відчувають себе важливими кадрами та свою причетність до виконання мети ком-
панії. 

Фундаментом успішного існування компанії є його персонал, а саме – його бажання працювати у 
напрямку досягнення мети організації. У завдання керівної ланки входить створення сприятливих умов для 
комфортного робочого процесу [3]. 

Процес мотивації залишається динамічним і повинен бути гнучким. Демотивація завжди існувала та 
існуватиме, оскільки причиною є мінливість потреб працівників. Складно передбачити можливі варіанти 
поведінки працівників та розвиток подій у певних ситуаціях, тому систематично потрібно оновлювати 
програму мотивації та методів впливу на підвищення продуктивності праці. 

 
1. Татомир І.Л. Вплив демотиваційних факторів на формування поведінки  працівника в умовах 

інформаційного суспільства [Текст] / І.Л. Татомир // Економічна наука. – 2008. – №11. – C. 37- 39.  
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РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 
 

Питання про взаємозв’язок  емоційного інтелекту та управлінської діяльності  не перший рік цікавить 
психологів – економістів. Воно і досі є темою обговорення у зарубіжних психологічних та управлінських 
дискусіях. 

Емоційний інтелект (EQ) – це свідоме вміння керувати своїми і чужими емоціями, які носять певний 
зміст, максимально розуміти їх, оцінювати та виражати, керувати емоційною сферою усього колективу. Вперше 
дане поняття було запропоноване дослідниками Джоном Мейером та Пітером Селоувей, які наприкінці 20-го 
століття описали це поняття. Вже пізніше, більшої популярності воно здобуло завдяки дослідженням  Деніела 
Ґоулмана. 

На сьогодні, незаперечним фактом є те, що для ефективності управлінської роботи емоційний інтелект 
має домінуюче значення. Так, успішність будь-якої діяльності лише на 33% визначається технічними 
навичками, знаннями та інтелектуальними здібностями, а на 67% – емоційною компетентністю. Причому для 
керівників апарату управління ці цифри різняться ще більше: 85% визначається EQ, і тільки на 15% він 
залежить від IQ [3] 

У [2] наводиться такі складові ефективного керівництва менеджера: а) розвиток колективного почуття, 
цілі та завдання і як їх досягати; б) виховання в інших знання і розуміння важливості трудової діяльності та 
поведінки; в) формування і підтримка ентузіазму, упевненості і оптимізму в організації, а також співпрацю і 
довіру; г) стимулювання гнучкості в прийнятті рішень. У кожному з цих елементів відслідковується значна 
роль емоційного інтелекту у забезпеченні ефективності даних функцій менеджера в організації. 

Наявний емоційний інтелект здійснює значний вплив на ефективність діяльності працівників у різних 
сферах. Наприклад, компанія L'Oreal виявила, що менеджери з продажу, відібрані за допомогою EQ тестування, 
значно перевищують персональні обсяги продажів, ніж їхні колеги, найняті за іншою системою [4]. 

Лідер – менеджер з високим емоційним інтелектом (ЕІ) має здатність зароджувати почуття впевненості у 
підлеглих, у випадку її відсутності, що служить для підвищення рівня колективної ефективності. Однак, при 
цьому варто контролювати свій емоційний стан. Занадто піднесений настрій може призвести до надмірної 
оптимістичності у власних діях. Тому є необхідність перегляду рішень, прийнятих менеджером, за інших 
емоційних станів: більш нейтрального чи навпаки негативного, для забезпечення об’єктивності. 

Отже, для сучасного менеджер важливо розвивати рівень свого емоційного інтелекту, так як він здатний 
до саморозвитку. Для цього, можливо, потрібно відвідувати спеціалізовані тренінги, займатися самоосвітою. Це 
для менеджера може спростити спілкування з підлеглим, а також допомогти у кар’єрному зростанні.  

 
1. 4 складові емоційного інтелекту і чому він важливий. URL: https://kfund-media.com/azbuka-
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на ефективність діяльності підприємства. URL: http://iqholding.com.ua/articles/emotsiinii-intelekt-menedzheriv-
problemi-identifikatsii-otsinyuvannya-ta-vplivu-na-efektivnist-diyalnosti-pidpri%D1%94mstva 

3. Смоляр Л. (2017) Що таке емоційний інтелект і як він впливає на життя.  URL:  
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4. Гриценко Д.О. (2014) Емоціний інтелект компанії: сутність та способи виміру URL: 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 
 

Ринок цінних паперів – це особлива сфера ринкових відносин, де завдяки продажу цінних паперів 
здійснюється мобілізація фінансових ресурсів для задоволення інвестиційних потреб суб'єктів економічної 
діяльності. Ринок цінних паперів відіграє важливу роль в економічному розвитку країни завдяки формуванню 
системи накопичення та перерозподілу фінансових ресурсів. Розвинутий ринок цінних паперів має можливість 
забезпечити ефективний перерозподіл тимчасово вільних ресурсів в межах національної економічної системи, 
дає поштовх економічному зростанню та сприяє розширеному відтворенню суспільного виробництва. Саме на 
ньому здійснюються перетворення фінансових ресурсів суб'єктів економіки в інвестиції і забезпечується 
можливість залучити на довгострокову перспективу фінансові ресурси у реальний сектор економіки [5]. 

Україна має величезний науково-промисловий потенціал, який сформовано наявністю таких галузей, як 
літакобудівна, космічна, військово-промислова, автомобілебудівна, суднобудівна тощо. Проте слід зазначити, 
що на сучасному етапі український ринок цін них паперів не є показником стану розвитку економіки чи окремої 
її галузі [1]. Для розвитку ринку цінних паперів як механізму залучення інвестицій у галузі високих технологій 
потрібна державна підтримка, підвищення ролі держави не у створенні зайвої регулятивної структури, а у 
сприянні розвитку інвестиційної складової ринку цінних паперів. Розвиток інвестиційної складової ринку 
цінних паперів потребує також розвитку саме вторинного ринку. 

Розвиток цінних паперів в Україні неминучий виходячи з того що наша держава будує і розвиває 
ринкову економіку. Перспектива розвитку цінних паперів залежить від учасників ринку. На ринку можна 
виділити три групи учасників, кожна з яких переслідує свою мету: професійні учасники, емітенти та інвестори. 
Розвинутий ринок цінних паперів повинен забезпечити надійну взаємодію учасників ринку, їх фінансову 
стійкість та стабільність [2]. 

Головною метою функціонування та розвитку фондового ринку в Україні повинно стати залучення 
інвестиційних ресурсів для спрямування їх на відновлення та забезпечення подальшого зростання виробництва 
[4]. Ліквідний, надійний та прозорий фондовий ринок має забезпечити реалізацію національних інтересів Украї-
ни, сприяти зміцненню економічного суверенітету шляхом: 

− сприяння надходженню інвестицій у реальний сектор економіки; 
− створення ефективної системи захисту прав і інтересів інвесторів, як вітчизняних, так і іноземних; 
− створення сприятливих умов для розвитку інститутів спільного інвестування, в тому числі 

недержавних пенсійних фондів; 
− розбудови сучасної надійної системи виконання угод з цінними паперами та обліку права власності 

на цінні папери. 
Податкове стимулювання розвитку фондового ринку України потребує: 
− звільнення від обкладення податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість неко-

мерційних (неприбуткових) організацій фондового ринку; 
− скасування плати (державного мита) за реєстрацію інформації про новий випуск цінних паперів в 

частині, що відповідає сумі раніше зареєстрованої емісії, та реєстрацію інформації про випуск цінних 
паперів, розміщення яких здійснюється на організаційно оформленому ринку; 

− відмови від оподаткування курсових різниць, що виникають при перерахуванні у національну валюту 
інвестицій на фондовому ринку, які надходять в іноземній валюті. 

Розбудова інфраструктури фондового ринку потребує: 
− розвитку професійної діяльності з управління цінними паперами, кастодіальної, з інвестиційного 

консультування; 
− зосередження торгівлі акціями та облігаціями підприємств та угод з великими пакетами цінних 

паперів на організаційно оформленому ринку; 
− організації обміну інформацією між організаційно оформленими ринками. 
Розглянувши проблеми ринку цінних паперів України, можна сказати, що країна ще не досягла достатнього 

рівня розвитку в цій сфері. Цьому є декілька причин. По-перше, Україна не брала участі у первинному розвитку цінних 
паперів і усі принципово значущі положення були досягнуті без її участі. По-друге, у часи, коли Україна була у складі 
СРСР, цінні папери на деякий час навіть виводили з обороту і коли СРСР розпався, Україна виявилася непідготовленою 
до діяльності на фондових ринках, як власних, так і світових, тому законодавче забезпечення функціонування фондових 
ринків почало створюватися вже після отримання країною незалежності. Тому варто активно впроваджувати реформи, 
які законодавчо стимулюватимуть та вдосконалюватимуть ринок цінних паперів, а також впроваджувати освітні 
програми для виходу і діяльності на ринку цінних паперів. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКА В БІЗНЕСІ 
 

У сучасному світі проблема етики посідає важливе місце, а особливо в бізнесі. Ділові відносини потрібно 
вміти починати і підтримувати на певному рівні спілкування. Адже, бізнес – це сукупність ділових 
взаємозв’язків, що відбуваються для задоволення потреб суспільства, або ж це підприємницька, комерційна чи 
будь-яка інша діяльність, що не суперечить закону і спрямована на отримання прибутку. 

Етику можна розглядати як сукупність чеснот, куди належать чесність, довіра, справедливість, які 
спонукають на подальшу співпрацю з людиною. Це як принцип підвищення добробуту людства. Сучасна 
підприємницька діяльність може ефективно здійснюватись і розвиватись за умови належного дотримання вимог 
не тільки економічного, соціально-духовного та політичного характеру, а й не менш важливої складової у 
досягненні бажаного успіху – це дотримання елементів морально-етичного і духовного [1]. Інтерес до ділової 
етики зростає з кожним роком. Провідні компанії в світі зараз багато уваги приділяють соціальним потребам 
працівників і духовному стану колег. Етика ведення бізнесу – це  сукупність норм та правил, покладених в 
основу управлінських рішень бізнес структурами відповідно до моральних концепцій і справедливості. Слід 
зазначити, що на суспільному і міжнародному рівнях етичність поведінки визначається законодавством, нор-
мами, традиціями конкретного суспільства. 

У наш час також зустрічаються проблеми ведення етичного бізнесу. Присутні різні види тиску з боку 
керівників, а від працівників прослідковуються порушення зобов’язань. Є чимала низка проблем, які виникають 
у робочому процесі. За статистикою перше місце посідає порушення етичного балансу. Під цією назвою 
розуміється невміння організовування роботи, враховуючи позицію всіх сторін. Саме 87% працівників 
зазначили, що їх компанія потребує дотримання більш збалансованих цінностей. Другою проблемою етичної 
поведінки постали крадіжки. 72% опитаних визнали, що використовували ресурси компанії на робочому місці 
для вирішення особистісних питань. На третьому місці є порушення правил, встановлених в компанії, що 
зазвичай зумовлюється конфліктом власних інтересів співробітника та загальними пріоритетами підприємства. 
Дана проблема сягає 57%. Четвертою проблемою 40% робітників вважає несправедливе відношення. Хабарі 
займають 44% відповідей респондентів [4]. 

Окрім питань етики, важливими аспектами виступають також корпоративна поведінка та корпоративна 
репутація, адже вище перелічені проблеми можна вирішити за їх допомогою вони є похідними етичних 
затверджених норм. Корпоративна поведінка впливає не тільки на зацікавлених осіб та акціонерів компанії, а й 
на всю економіку в цілому. Коли корпорація діє етично та соціально відповідально, вона в свою чергу забез-
печує собі фінансову стійкість. Таким чином, корпоративна поведінка має провідне значення для забезпечення 
довгострокового виживання компанії [2].  

Етика бізнесу у підприємництві включає в себе кілька аспектів, у яких найбільш часто віддзеркалюється її 
прояв, а це зокрема таких як культуру обслуговування, культуру торгівлі, адміністративно-управлінську культуру. 
Етична та корпоративна поведінка в бізнесі допомагає оволодіти стандартними прийомами та дозволяє менеджеру 
висловити своє рішення зацікавленим сторонам, а останнім – оцінювати якість моральних аргументів. 

Отже, можна сказати, що етика в бізнесі особливо виділяє моральні обов’язки компанії та підприємців по 
відношенню до: покупців, робітників, інвесторів, постачальників, конкурентів, місцевого населення. Як 
свідчить передовий зарубіжний і вітчизняний досвід, етична культура підприємництва є важливим правилом 
ведення підприємницької справи і одним з визначальних чинників підприємницького успіху. Щоб етичні 
принципи, норми, правила та стандарти могли перетворитися в реалії ділового життя, потрібно застосовувати 
механізми впровадження в практику етичних норм бізнесу. До них відносять: етичні кодекси, комітети з етики, 
тренінги, соціальні аудити, юридичні комітети, служби, що розглядають претензії громадян з етичних питань, 
зміни у корпоративній структурі [3]. 

 
1. Статінова Н. П. Етика бізнесу : навч. посібник / Н. П. Статінова, С. Г. Радченко. – К. : КНТЕУ, 2001. – 
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Знання, 2006. –391 с. 

3. Рубитель О. [Електронний ресурс] / О. Рубитель – Режим доступу до ресурсу: 
https://blog.liga.net/user/orubitel/article/32127. 

4. Модестова Т. В.[Електронний ресурс] / Т. В. Модестова – Режим доступу до ресурсу: 
file:///C:/Users/Tatyana/Downloads/Pnpz_2014_6_10.pdf. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
 

Виставкова та ярмаркова діяльність у розвинутих країнах є важливим внутрішнім рушієм ринкових 
відносин і активізації господарської кооперації між підприємствами-виробниками. Розвиток виставкової діяль-
ності має бути комплексом взаємопов’язаних зусиль, у якому держава створює необхідні загальні регуляторні 
параметри для активізації участі суб’єктів господарювання у міжнародних виставках та ярмарках [1]. Їхня роль 
в міжнародних економічних відносинах зростає, ставши дієвим способом  розширення міжнародної торгівлі, а 
також завдяки сприянню міжнародному науково-технічному обміну та встановленню договірних відносин між 
країнами [2]. 

 Натомість в Україні недостатньо приділяється увага зазначеному виду зовнішньоекономічної діяльності, 
його стимулюванню і регулюванню державою. Варто зазначити, що в Україні відсутні єдині правові вимоги і 
правила укладання «ярмаркових угод», тобто господарських договорів, які укладаються між особами безпо-
середньо на ярмарках. Дані недоліки не можуть не відобразитися на її ефективності та прозорості. Українська 
виставкова діяльність характеризується такими негативними явищами: 

− недостатньо розвинена виставкова інфраструктура; 
− недостатня участь міжнародних учасників у виставках в Україні; 
− відсутність чітко вираженої політики держави щодо виставок [3]. 
Іноземні відвідувачі, а також учасники ярмарків та виставок є джерелом отримання іноземної валюти, а 

також важливим інструментом у розвитку ділового туризму та способом впливу на імідж України у світі. 
Виставково-ярмаркова діяльність, як центр обміну економічної і науково-технічної інформації, має велике 
інформаційне значення. Участь у деяких виставках фінансується державою. Проте підприємства здебільшого 
здійснюють діяльність у міжнародних виставках за власною ініціативою та під власну відповідальність, тобто, 
приймають на себе всі організаційні питання, й самостійно фінансують всі витрати. Цей аспект і викликає 
труднощі та недостатню популярність ярмаркової та виставкової діяльності, особливо серед середніх і малих 
підприємств. Важливість проведення ярмарків та виставок для підприємства полягає у наступному [1]: 

- вони дають можливість завоювати популярність й зустрітися з покупцями й фахівцями, які 
зацікавлені в одержанні інформації, шукають нові товари й послуги; 

- вони є шансом суттєвого підвищення збуту для малого та інноваційного бізнесу; 
- сприяють розвитку певного виду бізнесу; 
- представляють повну об’єктивну картину вітчизняного та зарубіжного ринку певного товару; 
- підвищують експортно-імпортний потенціал відносно певної галузі; 
- стимулюють вітчизняних виробників певної галузі (товару) тощо. 
Удосконалення участі у міжнародній виставковій та ярмарковій діяльності є складним завданням. 

Способом покращення ситуації є об’єднання зусиль державної влади і недержавних організацій для вирішення 
цього питання. Слід прискорити стандартизацію, оновити фінансування національних експозицій на найбіль-
ших виставках світу, здійснити укладання міжнародних домовленостей та угод для спрощення митних 
процедур ввезення виставкових експонатів [3]. Такі нововведення забезпечать протягом найближчих років 
зростання ефективності та інформаційності виставок і ярмарків в Україні, появу нових виставкових осередків, 
ринок стане прозорішим, а обізнаність та досвідченість у підприємців буде зростати. 

 
1. Управління  зовнішньоекономічною  діяльністю / за ред. А.І. Кредісова. – К., 2000. – 445 c. 
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ЕКСПОРТ ІТ-ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 

Темпи розвитку сфери ІТ-бізнесу зростають з кожним роком. У 2012 році частка ІТ в економіці країни 
становила 0,8% ВВП України, а сьогодні – 4%. На теперішній час експорт ІТ-послуг для України приносить 
більше 5 млрд. доларів США на рік, коли у 2013 році цей показник ледь сягав 2 мільярдів. Тоді, як на період 
2017 року сектор ІТ потрапив в трійку лідерів серед галузей економіки з експорту послуг в Україні, а в 2018 
році сфера потрапила на другу сходинку в цьому списку.  

За даними Державної служби статистики України, у 2019 році українські ІТ-компанії за кордон 
експортували IT послуг на суму 2,43 млрд. доларів США і являє собою 16% від усього експорту послуг 
України. В той час, як імпорт IT послуг у 2019 році для Україні приніс 495,8 млн. доларів США. Значний 
потенціал у збільшенні пропозиції для іноземного ринку та збільшення можливостей їx надання має сфера 
послуг. Основним чинником зростання IT-експорту в Україні є, перш за все, великий попит зовнішнього світу 
на IT-рішення та збереження контрактної моделі при роботі компаній та IT-фахівців. 

При експорті IT-послуг в іноземні країни є низка правил і обмеження, які встановлені законодавством 
для регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Головними маркерами являються: 

− валютне регулювання;  
− бухгалтерський облік; 
−  податкові обмеження.  
Отже, сфера IT бізнесу є однією з найперспективніших та найлогічніших для просування на іноземні 

ринки, оскільки якісним послугам у секторі інформаційних технологій в межах однієї країни замало місця. 
 

1. Експорт комп’ютерних послуг за минулий рік перевищив виручку від експорту пшениці. 
https://mind.ua/news/20208107-eksport-ukrayinskogo-it-za-2019-rik-zris-na-30 

2. Асоціація ІТ Україна. https://itukraine.org.ua/obsyag-splachenix-it-%D1%96ndustr%D1%96%D1%94yu-
podatk%D1%96v-zr%D1%96s-majzhe-na-tretinu.html 

3. Особливості виходу української IT компанії на іноземні ринки. https://yur-
gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/osoblivosti-vihodu-ukrayinskoyi-
itkompaniyi-na-inozemni-rinki-yaki-momenti-varto-vrahovuvati.html 

4. Експорт послуг: валютне регулювання та бухгалтерський облік. 
https://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ011102 
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МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ 
 

Майже кожен учасник економічних договорів мав конфліктні ситуації та робив спробу знайти з них 
вихід. Якщо говорити про зовнішньоекономічні відносини, то ймовірність настання конфліктних ситуацій 
збільшується, оскільки тут мають місце різні культури та різні бачення щодо організації бізнес-процесів. 

Часто для вирішення спорів звертаються до арбітражного або третейського судів. Але розгляд справ 
таким чином часто супроводжується певними проблемами. Наприклад, якщо в міжнародному спорі беруть 
участь більше ніж три особи, формалізований судовий процес може бути не застосований, також судовий 
розгляд вимагає присутності іноземних адвокатів, вартість послуг яких є не дешева. Тому у міжнародній 
практиці часто застосовується такий метод вирішення спорів як медіація.  

Медіація – це переговори за участі нейтрального посередника (медіатора), який допомагає конфлік-
туючим сторонам вирішити проб-лему. Іншими словами медіацію називають програмою примирення [1]. 

У більшості країн світу медіація визнана широко використовуваним методом вирішення спорів, у таких 
як США, Канаді, в країнах ЄС тощо. Ще у 2001 році уряд Великобританії змусив усі державні органи мирно 
врегульовувати конфліктні ситуації, перед тим як передавати ці справи до суду. А у США тільки 5% справ, які 
подані до суду, відправляються на розгляд, а решта вирішуються мирним шляхом. 

Головна мета медіації – це орієнтація на досягнення згоди, прийняття спільного рішення, яке буде 
влаштовувати обидві сторони конфлікту. Вона не зосереджує свою увагу на вирішенні правоти однієї зі сторін, 
це і відрізняє її від інших методів вирішення спорів. Суть медіації полягає в тому, що вона не заглядає у 
минуле, а допомагає на даний час зрозуміти інтереси і вимоги кожної сторони і поєднати їх. Під час медіації 
зазвичай ставляться такі запитання як, які обставини призвели до конфлікту, який перелік вимог тощо. При 
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таких запитаннях може вияснитись, що реальні втрати сторони незначні, а більшу частину становлять вимоги 
відшкодування моральних збитків. А моральну шкоду можна відшкодувати різними шляхами [2]. 

Варто підкреслити, що медіатор не суддя, не арбітр. Він, в першу чергу, допомагає вирішити конфлікт, і 
не тільки в правовому аспекті, але і в міжособистісному. Його ціллю є досягнення чітких домовленостей між 
сторонами. Він контролює процес, але не впливає на учасників медіації. 

Медіація має визначені умови і правила проведення, а також вона ґрунтується на таких принципах як взаємо-
повага, рівність сторін, конфіденційність, нейтральність та неупередженість медіатора, прозорість процедури. 

Використання медіації при вирішенні спорів має багато переваг, порівнюючи із судовим розглядом. Вона 
дає можливість обговорити проблеми у більш дружній або нейтральній атмосфері. Завдяки цьому сторони 
можуть вільно висловлювати свої думки. Також участь у медіації є добровільною. Кожен із учасників може 
будь-коли покинути стіл переговорів або ж, якщо подивитись з іншої сторони, учасники будуть добровільно 
дотримуватись домовленостей, які будуть досягнуті під час медіації, а між сторонами можуть залишитись 
стабільні або дружні відносини. Ще однією перевагою є те, що медіація є менш дорогим способом урегулю-
вання спорів, якщо порівнювати навіть з розглядом в арбітражному суді, оскільки не потрібно сплачувати 
судовий збір, оплачувати послуги адвокатів тощо. Медіація займає значно менше часу, вирішити конфлікт 
можна за декілька днів. Перевагою є також те, що ті події, які відбуваються під час медіації, є конфіденційними. 
Будь-яка інформація, яка надається медіатору для підготовки до медіації, має залишатись нерозголошеною [3]. 

Отже, медіація є ефективним і досить популярним способом вирішення конфліктних ситуацій як закор-
доном, так і в Україні в майбутньому. Але варто пам’ятати, що медіація не є якоюсь панацеєю, вона може бути 
ефективним методом вирішення спорів тільки тоді, коли сторони готові й охочі взяти участь у ній. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Актуальність використання сучасних інформаційних технологій на підприємствах, які ведуть зовні-

шньоекономічну діяльність полягає в тому, що сучасні технології  допомагають формалізувати інформацію, швид-
ко накопичувати дані, а також дозволяють створювати первинні та вторинні бази інформації, що призводять до 
прийняття управлінських рішень у невеликі терміни часу, і відповідно до отримання додаткового прибутку. 

Метою даного дослідження є розроблення перспективних напрямів щодо вдосконалення інформаційної 
системи, управління підприємств в Україні, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, внаслідок 
автоматизації і комп’ютеризації операцій, а також інтегруючи таку систему до єдиного інформаційного простору, 
до якого входять постачальники, споживачі і  об’єкти зовнішнього середовища. Дану тему досліджували багато 
науковців, але було недостатньо практичного аспекту ефективності щодо впровадження оптимізованих систем 
управління, а також їх використання підприємствами, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.  

Важливою складовою підприємства, яке займається зовнішньоекономічною діяльністю є інформаційні 
потоки і їх взаємодія з споживачами, постачальниками, фінансовими установами тощо. Варто зазначити, що 
сучасна інформаційна система управління ЗЕД підприємства має включати в себе не тільки комплекс підсистем 
аналізу, накопичення та презентації інформації, вона повинна враховувати такі інформаційні потоки: 

− надавати інформацію банківським установам через систему «клієнтбанк» для реалізації фінансового 
обліку підприємства, в тому числі валютнофінансового забезпечення ЗЕД;  

− надавати інформацію державній податковій адміністрації у вигляді звітності та електронній митниці 
стосовно митних процедур;  

− двостороння взаємодія зі споживачами на засадах концепції CRM, що дозволяє значною мірою 
покращити рівень обслуговування та прискорити процедуру оформлення зовнішньоторговельних 
контрактів;  

− двостороння взаємодія з постачальниками на засадах концепції ERP, що призводить до оптимізації 
витрат на закупівлю та зберігання;  

− отримувати вхідну інформацію від підприємств-посередників, що реалізують допоміжні зовнішньо-
економічної інформації з логістики, транспортування та страхування [2, ст. 251].  
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Для того, аби підприємства у сучасних умовах вели ефективну діяльність, потрібно впровадити інфор-
маційні технології електронного документообігу, інформаційні системи для пошуку ринкових ніш, щоб після 
визначення групи покупців, орієнтуватися саме на цю групу. Звісно, підприємству варто звернути увагу на 
інформаційні системи, які б пришвидшили потоки товарів, і, відповідно, зекономили великі гроші на зберігання 
товарів. Також допоможуть вести ефективну діяльність інформаційні системи щодо зниження витрат вироб-
ництва, які відслідковують усі фази процесу виробництва та покращують керування і контроль.  

Попередні дослідження зазначають, що головним напрямом щодо вдосконалення системи доку-
ментообігу є автоматизація інформаційних потоків та системи управління здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства. Інформаційні системи функціонують для того, щоб забезпечити інформацією процеси 
управління підприємством. Коли створюються інформаційні системи, варто зосередити достатню увагу на 
техніці введення інформації, яка забезпечує зв’язок процесу виробництва з інформаційними системами.  

Використання підприємством комп’ютеризованих інформаційних технологій допомагає досягнути мети 
господарської діяльності, а також ефективно провадити зовнішньоекономічну діяльність. Сучасні інформаційні 
системи дають змогу управлінському персоналу швидко  підключатися до електронних даних, одержувати ін-
формацію та, відповідно, використовувати її, коли приймаються управлінські рішення. Кожне підприємство, 
яке розпочинає діяльність, повинне створити інформаційні системи відповідно до виду його діяльності. Це 
підприємство має забезпечити їх створення відповідно до мети та цілей,  а також модифіковувати та нарощу-
вати системи, для того, щоб інформаційна система відповідала вимогам роботи підприємства, які досить швид-
ко змінюються. [1, ст. 296] 

Підводячи підсумки, варто зазначити, що інформаційні технології та системи дають можливість підпри-
ємству оптимізувати управлінські функції за допомогою застосування сучасних інформаційних технологій у 
зовнішньоекономічній діяльності. Звісно, дані технології є лише інструментом, адже самостійно аналізувати та 
створювати потрібну інформацію для підприємства вони не спроможні. Тому, потрібно, потрібно передусім 
розуміти проблеми, які потрібно вирішити, знати їх структуру та організаційні процеси задля того, аби 
використовувати сучасні інформаційні технології.  

 
1. Інформаційні системи та технології в обліку: Навч. посібник / В.С. Пономаренко, І.В. Журавльова, 

Н.С. Пасенко, Ю.Д. Маляревський. – Харків: ХНЕУ, 2010. – 296 с.  
2. Любич Б.Б. Автоматизована система підтримки прийняття рішень в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства / Б.Б. Любич / Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю: 
зб.наук.праць / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – Т. ХІІ. – (Економіка; вип. 191). – С. 251-260. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІМПОРТУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ ЗА 2015-2020 РР. В УКРАЇНУ 
 

Починаючи з 2015 року імпорт легкових автомобілів на територію України почав стрімко зростати, що й 
зумовило зацікавленість аналітиків до цієї сфери.  

 

Рис. 1. Динаміка імпорту легкових автомобілів в Україну за 2015-2019 рр., одиниць 
 

Як ми можемо побачити  з рис.1 найбільший приріст у 2017 та 2019 роках порівняно з минулими – 76% 
та 136% відповідно. 2019 рік досяг рекордної кількість куплених автомобілів, що збільшилася з 2015 на 830%. 

Завдяки політиці України щодо старих та нових автомобілів (зменшення ввізного мита на автомобілі з 
Європи та відстрочення штрафів), на рис.2 можна чітко побачити приріст зростання імпорту з Литви та Польщі 
за останні 2 роки. 

Найбільш популярною країною – експортером для України стала Німеччина, частка якої кожний рік 
становила 20+% загальних продажів. 

З впровадженням карантину, у квітні 2020 року спостерігалося скорочення імпорту автомобілів на 14,5%. 
Було зафіксовано, що українці купили та поставили на облік 3700 легкових автомобілів, що майже вдвічі менше 
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порівняно з аналогічним періодом 2019 року. В травні 2020 року ситуація погіршилася, що змусило відсоток 
імпорту впасти ще нижче -15%. Ситуація стала покращуватися у червні 2020 року – було зафіксовано, що 
придбано та поставлено на облік 7300 нових легкових авто. 

 

 
Рис. 2. Країни – експортери для України легкових автомобілів 2015 – 2019рр. [2] 

 
Що стосується старих машин, то за перше півріччя 2020 року український автопарк поповнило 139000 

старих автомобілів. У червні 2020 року українці зареєстрували 29200 легкових автомобілів з невеликим відсот-
ком пробігу, що на 52% більше ніж за аналогічний період минулого року. Як ми можемо зрозуміти з кількісних 
даних, реєстрація старих автомобілів майже вчетверо перевищила придбання нових легкових автомобілів.  

Перше місце з імпортованих вживаних автомобілів займає Volkswagen. Українці зареєстрували близько 
22 тисячі автомобілів цієї марки, що в 24 рази більше, ніж придбаних нових автомобілів Volkswagen. Легковий 
автомобіль з маркою Ford зайняв друге місце з 13600 проданих одиниць, що в 14 разів більше продажів нових 
авто Ford. Skoda із показником 14740 старих авто зайняла третє місце (в п’ять разів більше проданих нових 
автомобілів). Renault стала 4-ою за популярністю із 10053 проданих старих автомобілів ( в 1,6 разів більше 
нових). Nissan замикає п’ятірку лідерів з кількістю проданих старих автомобілів – 8020. Нових автомобілів за 
перше півріччя 2020 року було продано в 4,5 разів менше.  

Протягом перших двох місяців літа – червень та липень – українці витратили на придбання нових 
автомобілів 1,2 млрд.$. Популярними країнами – експортерами на перше півріччя 2020 року стали: Німеччина – 
200 млн. $, Японія – 229 млн. $, США – 268 млн. $. 

Раніше було згадано, що у червні було придбано 7300 нових легкових автомобілів, в результаті цього, 
порівняно з минулим роком, червневий ринок виріс на 12% за даними Укравтопром.  

 

 

Рис. 3. Порівняння червневих закупок нових автомобілів 2020 року з аналогічним періодом 2019 року 
 

Перше місце у 2020 році займає Renault (у 2019 році – Toyota) із показником 1155 проданих нових 
автомобілів. Цей результат показує, що продажі у 2020 році, порівняно з червневим результатом реалізації 
автомобілів французької марки 2019 року, поліпшилися на 19%. Друге місце займає марка Toyota ( 2019 – Ford) 
із 1049 проданих автомобілів, що на 4% менше з червнем минулого року. На третьому місце марка  Kia (2019 – 
Honda). Продажі збільшилися на 39% та на даний момент становлять 677 зареєстрованих автомобілів. Четверту 
позицію займає Skoda (2019 – Kia), яка поповнила український автопарк на 481 автомобіль, що на 29% більше 
до минулого року. Замикає п’ятірку лідерів Hyundai (2019- Volkswagen), в активі якої 398 одиниць нових авто, 
що підняло ринок даної марки на 4%. 
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В десятку лідерів увійшли наступні марки: Peugeot (2019 – Ram)  – 328 шт. (+30%); Mercedes-Benz  
(2019- Chevrolet)  – 286 шт. (+51%); Suzuki (2019- Mercedes-Benz  ) – 277 шт. (+5%); Nissan ( 2019 рік співпадає) – 232 
шт. (-44%); Mazda (2019 – Renault)  – 231 шт. (+24%). 

Всього за перше півріччя 2020 року нових автомобілів було зареєстровано – 37100. За аналогічний 
період минулого року показник знизився на 4%, що доводить, що ситуація з введенням карантину хоч і 
погіршилася, але не критично. З цих даних можна зробити прогноз, що до початку 2021 року автомобільний 
ринок України прийде в норму.  

 
1. В Україні різко виріс попит на нові автомобілі Електронний ресурс. Джерело доступу: https://ua-

news.liga.net/economics/news/v-ukraini-rizko-viris-popit-na-novi-avtomobili 
2. В Україні показали статистику імпорту авто за п'ять років Електронний ресурс. Джерело доступу: 

https://news.finance.ua/ua/news/-/465915/v-ukrayini-pokazaly-statystyku-importu-avto-za-pyat-rokiv 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Інноваційні технології – це насамперед сприйняття нової інформації, генерування ідей та вміння 

застосовувати їх, а також не менш важливим фактором є відкритість та прагнення до створення чогось нового 
[1]. Новітні технології можна розглядати у багатьох аспектах діяльності, особливо варто зосередити увагу на 
ефективності використання інноваційних технологій управління персоналом.  

Задля того, щоб підприємство було конкурентоспроможним потрібно залучати у процес роботи новітнє 
обладнання, програми для спрощення роботи персоналу, це також залучає та мотивує працівників працювати 
саме у визначеній компанії і дає гарантії розвитку та навчання. 

Одним з найголовніших аспектів успішного управління також є те, що навчатися необхідно не тільки 
працівникам технічного рівня, але і управлінського, та навіть інституційного. Перш за все, більшість проблем 
неефективної діяльності пов’язані із недосконалою системою менеджменту. Більшість керівників нездатні 
адекватно оцінити сильні та слабкі сторони, складність завдання, здатність до виконання працівником завдання 
саме такого рівня складності. Серед шляхів удосконалення управління персоналом, що реалізуються на основі 
застосування інноваційних технологій можна виділити: 

1. Ретельний відбір кваліфікованих кадрів задля майбутнього процвітання підприємства. Важливим 
аспектом є те, що при відборі кадрів необхідно виділити декілька важливих пунктів: врахувати наявність освіти 
та необхідного рівня знань для роботи у сфері, на яку орієнтується підприємство; визначити відповідність 
кваліфікації до наявного робочого місця; оцінити їхнє прагнення до навчання та розвитку та готовність до змін; 
визначити чи цілі працівника поєднуються з цілями організації [2].  

2. Забезпечення досягнення працівниками поставлених цілей у галузі кар’єри. Тобто розвиток 
працівника для отримання бажаної посади, – це може бути стажування, навчання, у вигляді тренінгів чи курсів. 
Це мотивує працівників, що позитивно відображається на результатах компанії, але створює конкуренцію між 
ними. 

3. Оцінювання та встановлення відповідності особистісних якостей та досягнень працівника у відпо-
відності до вимог посади чи робочого місця, на якому він зараз перебуває. Цей процес є достатньо довготри-
валим, але він допомагає визначити, чи достатній рівень кваліфікації працівника для наявної посади, та чи є 
певні недоліки у досягненні результатів, тобто це також дає можливість визначити шляхи їх можливого 
покращення та набути досвід у керівників вищого рівня. 

4. Мотивування працівників шляхом задоволення їх фінансових та моральних потреб. До працівників 
різних рівнів застосовується різний вид мотивування, оскільки для працівників технічного рівня потрібно біль-
ше робити акцент на фінансових винагородах, а керівники управлінського та інституційного рівнів прагнуть до 
самореалізації, визнання, поваги. 

5. Забезпечення підвищення рівня кваліфікації персоналу. Менеджмент повинен розуміти, що необхідно 
використовувати інноваційний тип навчання. Найскладнішим аспектом у навчанні є самостійне надбання знань. 
Необхідно виділити сучасні способи перекваліфікації працівників: навчання вищого та середнього рівня 
управління інноваційним технологіям управління; проведення тренінгів, де мінімум теоретичної інформації та 
максимум практики у вигляді різних вправ та завдань; консультування щодо використання існуючих технологій 
на підприємстві; самонавчання – стимулювання до розвитку за допомогою читання книг, прослуховування 
аудіо- та відеоматеріалів [3]. 

В наш час існують різні системи електронного навчання – це швидкий та ефективний спосіб навчання. 
Навчання відбувається в інтерактивному режимі, це концентрує увагу на матеріалі, використання аудіо- та 
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відеоматеріалів тренує слухову та зорову пам’ять. А найголовніше це дає можливість навчатися багатьом 
співробітникам одночасно.  

Отже, для підтримки конкурентної позиції на ринку необхідно запроваджувати інноваційні технології 
управління персоналом. Інноваційний розвиток управління працівниками є одним з найважливіших моментів 
для стабільного майбутнього компанії. 
 

1. Використання інноваційних методів управління персоналом підприємства [Електронний ресурс]. 
Режим доступу:  http://economyandsociety.in.ua/ journal/14_ukr/62.pdf; 

2. Вплив інноваційних технологій на систему управління підприємством [Електронний ресурс]. Режим 
доступу:  http://www.economyandsociety.in.ua journal/12_ukr/49.pdf;  

3. Інновації у практиці управління персоналом на сучасних підприємствах [Електронний ресурс].Режим 
доступу:  http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bit stream/123456789/2118/1/%D0%86%/. 
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ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД, ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

У сучасному світі питання взаємодії суспільства та природи є одними з найбільш гострих проблем, котрі 
стоять перед людством. На сьогодні стрімкий економічний розвиток зумовлює значний ріст використання та, як 
наслідок, виснаження природних ресурсів. Економічна модель виробництва та споживання, яка сформувалась у 
більшості країн світу, включаючи Україну, репрезентує лінійну схему: «видобуваємо – виробляємо – вико-
ристовуємо – викидаємо». Така модель характеризується безліччю недоліків, ключовим з яких є істотні обсяги 
відходів, або так званий «екологічний слід». Альтернативним типом до лінійної економіки є циркулярна еко-
номіка, мета якої полягає у елімінуванні зв’язку між економічним зростанням та збільшенням споживання 
природних ресурсів. Актуальність дослідження циркулярної економіки зумовлена загостренням проблем, котрі 
пов’язані із зростанням антропогенних навантажень на природу, виснаженням багатьох видів природних 
ресурсів, збільшенням обсягів екологічно шкідливих викидів, зниженням якості умов проживання людей. На 
сучасному етапі такі провідні структури, як ООН та ЄС, розглядають циркулярну економіку як засіб приско-
рення переходу суспільства до більш ресурсозберігаючої системи, тим самим підвищуючи рівень конку-
рентоспроможності країн і реагування на глобальні екологічні виклики та загрози. 

Так, директор заводу Renault у французькому місті Шуазі-ле-Руа Ф. Луазель зазначає: «Циркулярна 
економіка починається із задумів. Ми переосмислюємо концепцію наших механічних деталей для спрощення 
їхнього демонтажу та переробки, щоб максимізувати повторне використання» [1]. 

Циркулярна економіка ґрунтується на принципі «3-R»: 
− «Reduce» – скорочення використання ресурсів та надання переваги відновлюваним матеріалам; 
− «Reuse» – максимально ефективне використання продуктів; 
− «Recycle» – відновлення побічних продуктів й відходів виробництва для подальшого застосування в 

економіці. 
Актуальність використання моделі циркулярної економіки підтверджується успішними прикладами 

запровадження її принципів у діяльності таких потужних корпорацій, як [1]: 
− LanzaTeach – перетворює використаний вуглець на паливо та хімікати; 
− Method – виготовляє нові пляшки із зібраного у морі пластику; 
− Unilever – купує щороку більш, ніж 2 млн. т. сміття, на основі якого виготовляє нову упаковку; 
− H&M – створено колекцію джинсів із переробленої бавовни. 
Концепція циркулярної економіки передбачає безпосередню участь на етапах планування та розробки 

товарів у цілях забезпечення тривалого життєвого циклу й високого потенціалу для подальшого повторного 
використання, модернізації, відновлення та рециклінгу [1]. 

Досвід провідних країн світу переконливо доводить екологічну та економічну доцільність використання 
відходів у господарському обігу. Проблема твердих побутових відходів (ТПВ)  є актуальною і досить гострою 
для України. Так, рівень переробки ТПВ в країні становить 3-8%, тоді як для країн Європейського Союзу він 
складає близько 60%. Враховуючи, що наша держава є лідером у Європі за кількістю відходів на душу 
населення, а щороку в Україні утворюється до 12 млн. т. ТПВ, які розміщуються на майже 6 тисячах несанк-
ціонованих звалищ, можна сказати, що країна володіє значним ще невикористаним потенціалом для впрова-
дження принципів циркулярної економіки [1].  

Підсумовуючи вище викладене, можна зробити висновок, що ключовою ідеєю циркулярної економіки є 
не лише утилізація відходів, а глобальний екодизайн. Циркулярна економіка репрезентує філософію вторин-
ного використання та отримання прибутку з того, що раніше вважалося непотрібним і викидалося в межах 
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традиційної лінійної економіки. Слід наголосити, що для переходу до нового типу економіки необхідним є 
об’єднання зусиль та переорієнтація мислення представників усіх рівнів держави щодо використання при-
родних ресурсів. Проте, безсумнівно, запровадження циркулярної моделі економіки є доцільним, адже вона 
створює нові та безпрецендентні можливості для нарощення багатства і благополуччя країни, а також є 
ключовим двигуном для досягнення Цілей сталого розвитку – 2030.  

 
 

1. Зварич  І. Циркулярна економіка  і глобалізоване управління відходами [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22489/1/Зварич%20І..pdf 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
 

На початку 2020 року весь світ неочікувано стикнувся з пандемією COVID-19, що у свою чергу призвела 
до впровадження численних карантинних обмежень. На жаль, Україна, як і всі інші країни, не змогла уникнути 
цієї хвороби. Наслідки карантину, особливо на території нашої держави, дуже відчутно у всіх сферах 
життєдіяльності людей.  

У першу чергу постраждала економіка, яка на даний момент перебуває в стані глибокої рецесії. За 
прогнозами спеціалістів рівень ВВП України в 2020 році може впасти від 4% до 8% в порівнянні з 2019 роком 
[1]. Такі невтішні передбачення є наслідками глобальних змін у першу чергу в зовнішньоекономічній 
діяльності країни. А саме різка зміна попиту споживачів на різні групи товарів та зміна виробничих ланцюжків 
на глобальному рівні, також обмеження доступу до ринків для українських експортерів та інші. 

Проте, незважаючи на зниження купівельної спроможності у споживачів, станом на 09 жовтня 2020 року 
імпорт товарів та послуг в Україну досі перевищує експорт. За даними Державної митної служби за перші 9 
місяців поточного року в Україну імпортували товарів на понад 38 мільярдів доларів, а експортували з України 
– на 35,1 мільярда доларів [2]. Якщо порівнювати обсяги імпорту та експорту за аналогічний період минулого 
року, то вони зменшились на 11,8% (5,1 млрд доларів) і 5,6% (2,1 млрд доларів) відповідно. 

Три найбільші країни, куди експортували з України це Китай (4,8 млрд доларів), Польща (2,3 млрд 
доларів) і Росія (2 млрд доларів). А серед найбільших країн-імпортерів є Китай (5,8 млрд доларів), Німеччина 
(3,7 млрд доларів) та Росія (3,4 млрд доларів).  

У списку найбільш популярних товарів, що експортують в 2020 році, є зернові культури – 6,8 млрд 
доларів, чорні метали – 5,8 млрд доларів, соняшникова олія – 4 млрд доларів. А серед найбільш імпортованих 
товарів виділяють наступне: палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки – 5,7 млрд доларів, машини, 
обладнання і механічні пристрої – 4,3 млрд доларів, засоби наземного транспорту – 3,8 млрд доларів [2]. 

Крім того, що зменшились обсяги зовнішньоторговельного обороту, Україна, як і всі інші країни, накла-
ла заборону на експорт багатьох товарів. Під заборону в першу чергу попали спирт, гречка, медичні рукавички, 
водонепроникні лабораторні костюми, медичні маски [3]. Заборона на експорт спирту триватиме до кінця 
карантину, оскільки з нього виготовляють антисептики, які зараз, як ніколи раніше, користуються попитом. Це 
пов’язано з тим, що у світі з’явився гострий дефіцит цих товарів на фоні пандемії COVID-19. А щодо імпорту 
лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання було прийнято рішення про тимчасове 
звільнення оподаткування ПДВ.  

Також варто зазначити, що однією із ключових стратегій уряду в умовах карантину по боротьбі проти 
корона вірусу є те, що кожного місяця визначається можливі обсяги експорту товарів аграрного комплексу, а 
особливо пшениці. Від початку карантину попит на ці товари значно зріс. Саме тому необхідно задовольняти 
потреби не лише закордонних споживачів, а й берегти продовольчу безпеку національних. 

Отже, вплив карантину на зовнішньоекономічну діяльність України є досить великим. І звичайно, що 
його наслідки будуть відчутними не тільки в Україні, а й по всьому світі, протягом не одного року. Однак 
правильне та розумне регулювання економічної діяльності, допоможе подолати всі негативні результати та 
внормувати всі сфери нашого життя. 

 
1. Динаміка поширення COVID-2019 та прогноз падіння реального ВВП [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-
%20Department/Prezentacii/Programa%20Ekonomichne%20stymyluvannia/analitichni-materiali-do-programi-
stimulyuvannya-1.pdf 

2. Імпорт товарів все ще перевищує експорт попри карантин та кризу [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/8/666040/ 

3. Пандемія коронавірусу: що заборонили експортувати країни світу під час карантину [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://www.slovoidilo.ua/2020/04/19/infografika/suspilstvo/pandemiya-koronavirusu-
zaboronyly-eksportuvaty-krayiny-svitu-karantynu 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  
ПІДПРИЄМСТВА-СУБ'ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
В умовах недостатнього рівня розвитку операційної інфраструктури на будь-якому підприємстві 

розпочинається гальмування його продуктивної діяльності в цілому. Серед типових причин такої ситуації мож-
на виокремити недостатність бюджетування виробничої інфраструктури фірми та неповноцінне забезпечення 
операційної інфраструктури. З іншого боку, у сучасних умовах погіршення економічного стану країни, воєнні 
дії, поширення всесвітньої пандемії COVID-19 зменшує теми приросту промисловості, що призводить до 
стрімкого регресу підприємницької діяльності. Виходячи з цього, саме коректне формування та управління 
операційною структурою стане для суб’єктів господарювання ефективним інструментом для розширення 
виробництва та реалізації, зокрема й на зовнішньоекономічних ринках, що в результаті дасть змогу нарощувати 
конкурентоспроможність та покращувати імідж у міжнародних масштабах [1]. 

Потужна діяльність підприємства, виготовлення високоякісного товару та швидкий його збут залежить 
від новітніх технологій та хорошого устаткування, а також висококласного обслуговування процесу виготов-
лення. Для того щоб підприємство безперебійно виготовляло продукцію, на ньому формується операційна 
інфраструктура, яка включає в себе матеріали, інструменти, сировину, ремонт обладнання та їхнє складування. 
[1] Операційну інфраструктуру можна поділити на виробничу та невиробничу.  

Важливу роль в межах операційної інфраструктури відіграють управлінські рішення, адже саме вони 
можуть забезпечити безперебійне виробництво. При цьому рішення приймається обґрунтовано за допомогою 
економічних показників. Правильне управлінське рішення вважаються тоді, коли собівартість на продукцію 
зменшується а його якість підвищується [2]. 

Послідовність управління операційною інфраструктурою підприємства, що є суб’єктом зовнішньоеконо-
мічної діяльності, можна зобразити за допомогою поетапного реалізування функцій менеджменту, що представ-
лено у таблиці 1 

Таблиця 1 
Послідовність управління операційною інфраструктурою  
на підприємстві-суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності 

Етапи управління операційною 
інфраструктурою підприємства Зміст етапу 

Планування операційної інфраструктури  Постановка цілей, стратегій, планів, розробка бюджетів, вивчення іноземних 
ринків та вибір найперспективнішого з них, аналізування маркетингової 
інформації. 

Організування підрозділів, що 
забезпечують функціонування 
операційної інфраструктури 

Створення та затвердження технологій виробництва, побудова організаційної 
оргструктури із врахуванням вимог зовнішньоекономічної діяльності та їх 
ресурсне забезпечення 

Мотивування фахівців, задіяних у 
розробленні та підтримці операційної 
інфраструктури підприємства 

Заробітна плата працівникам та матеріальне (надбавки) і нематеріальне 
заохочення(грамоти, подяки). Оплата відряджень до іноземних контрагентів  
для працівників, надання їм житла та харчування 

Котролювання стану функціонування 
операційної інфраструктури 

Планові та позапланові перевірки та контроль за виконанням роботи, 
проведення аудиту фінансових звітів, аудит господарської діяльності та ЗЕД. 

Регулювання відхилень, виявлених у 
процесі функціонування операційної 
інфраструктури 

Проведення спеціальних нарад щодо зміни операційної інфраструктури 

 
Варто зазначити, що відображений у табл. 1 процес управління операційною інфраструктурою є дуже 

популярним в Україні: його застосовують у своїй діяльності такі відомі підприємства, які здійснюють зов-
нішньоекономічну діяльність, як: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Гленкор 
Агрікалчер Україна» та інші. 

Важливе значення на підприємстві також займає соціальна інфраструктура, оскільки більшість підприємців 
нехтують нею і забувають. Працівникам потрібно проводити тренінги та курси підвищення кваліфікації, потрібно 
забезпечити місце, де працівник може відпочити у вільний від роботи час, щорічний медогляд тощо [2]. 

Отже, операційна інфраструктура відіграє важливу роль на підприємстві, оскільки якщо правильно нею 
керувати, то можна збільшити своє виробництво, підвищити конкурентоспроможність, зменшити собівартість 
на продукти та заробити хороший імідж як в Україні, так і за кордоном. 

 
1. Білявський В.М. Характеристика сутності управління операційною системою підприємства / В.М. Бі-

лявський // Економічні науки. – № 4(60). – 2013. 
2. Швидоненко Г.О. Система управління інфраструктурою підприємства / Г.О. Швидоненко, А.Ю. Ри-

кунич // Проблеми економіки. – № 2. – 2013 
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ЗАГАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ 
 

За підсумками І півріччя 2020 року експорт товарів і послуг по відношенню до І півріччя 2019 року 
скоротився на 2 099,5 млн дол. (7,1%). Загальний експорт товарів становив 83%, а послуг – 17%. За 6 місяців 
2020 року експорт здійснювався до 220 країн світу. До ТОП-15 торговельних партнерів України в експорті 
товарів і послуг увійшли 28 країн ЄС (36,6%), Китай (11,0 %), Російська Федерація (9,4%), Туреччина  (4,4%), 
США (4,0%), Єгипет (3,6%), Індія (3,3%), Білорусь (2,5%), Об'єднані Арабські Емірати (1,5%), Ізраїль (1,4%), 
Саудівська Аравія (1,3%), Ірак (1,3%), Республіка Молодова (1,2%), Швейцарія (1,0%), Республіка Корея 
(1,0%). Частка ТОП-15 країн-партнерів у загальних обсягах експорту товарів і послуг України становить 83,7%. 
Порівняно з І півріччям 2019 року експорт товарів скоротився на 1 5548 млн дол. (6,4%), а експорт послуг – на 
705,0 млн дол. Експорт товарів за січень-червень 2020 р. у порівнянні до аналогічного періоду 2019 р. 
скоротився на 1,6 млрд дол. США і становив 22,9 млрд дол. США. 

За досліджвальний період зросли поставки на зовнішні ринки продовольчих товарів та сільсько-
господарської продукції на 1,1 %  (115 млн дол. США) та мінеральної продукції на 5,4 % (108 млн дол.США). 
Водночас зменшився рівень поставки металів і виробів з них на 1 035 млрд дол. США, що на 18,5 % нижче від 
показника аналогічного періоду 2019 року. Скорочення експорту різного ступеня відбулось і в інших галузей. 
Такі зміни стали наслідком зростання частки продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції в 
товарній структурі експорту України до 44,8 %. 

Товари, експорт яких скоротився у І півріччі 2020 року: напівфабрикати зі сталі (-275,7 млн дол.), 
кукурудза (-232,7 млн дол), прокат плоский, гарячекатаний (-218,5 млн дол.), соєві боби (-211,3 млн дол), 
проводи ізольовані, кабелі (-208,5 млн дол). Експорт послуг України у І півріччі 2020 року, також, значно 
скоротився, особливо транспортні послуги – на 679,2 млн дол. Мало місце зниження експорту послуг з 
переробки матеріальних ресурсів, ділових послуг, туристичних та послуг, пов'язаних з фінансовою діяльністю. 
В той же час, експорт комп'ютерних та інформаційних послуг збільшився на 199,5 млн дол.США. 

Якщо розглядати географічну структуру, то найбільше зріс експорт товарів з  України до Китаю 
(+1 445,3 млн дол.), а також до Республіки Кореї, Катару, Ємену та Ірану. У той самий час набільше скоротився 
експорт товарів з України до ЄС (-1 758,2 млн дол.), до Російської Федерації (-266,5 млн дол), до Єгипту (-
214,4), також до Алжиру та Туреччини. 

Отже, вивчення та аналізування статистичних показників експортної діяльності України за січень-
червень 2020 року дало змогу використати такі основні фактори формування цих показників за досліджувальнй 
у роботі період: 

1.  Розповсюдження пандемії COVID-19, яка є причиною значних змін у життєдіяльності багатьох 
держав. посилено державне управління у надзвичайних умовах; запроваджено санітарно-епідеміологічні 
заходи; встановлено обмеження або частково призупинено пересування громадян та їхня трудова діяльність; 
запроваджено дистанційні форми освіти та праці) 

2. Скорочення виробництва а також зниження рівня ділової активності  підприємств в усіх країнах, де 
відбуваються відповідні заходи проти пандемії COVID-19. Власне це і стало причиною зменшення попиту у 
всьому світі, а згодом і падіння цін на ринках усіх держав. 3. Залежність українських підприємств від 
міжнародного ринку збуту, значна спрямованість України на експорт сировини, а також залежність  обсягу 
приходження валютних ресурсів від світового ринку.  

4. Продовження торговельної агресії Росії (обмеження щодо поставок на російський ринок українських 
товарів, заборона з боку Росії транзиту її територією товарів українського походження до третіх країн) 

5. Продовження військової агресії Росії проти України 
6. Інші проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ ПШЕНИЦІ ЗА 2010-2019 рр. 
 

Пшениця є однією з перших зернових культур, яку змогли культивувати багато років тому. Відтоді вона 
займає одну з провідних позицій в рейтингу харчових продуктів у майже 50 країн світу, зокрема, в Україні, яка 
є однією з країн-лідерів виробників та експортерів пшениці.  

Географічне розташування України дозволяє широко використовувати земельні ресурси для вирощу-
вання зернової культури. Так, посівні площі під пшеницею у період з 2010 по 2019 рр. зросли на 347,5 тис.га – 
до 6,8 млн га, що становить близько 11,3% усієї території держави. Землі, що призначені для вирощування 
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культури складають переважно степову та лісостепову природні зони України. Станом на кінець 2019 р. 
найбільшими посівними площами є території Запорізької (667 тис.га), Одеської (661 тис.га), Харківської (538 
тис.га), Дніпропетровської (517 тис.га) та Херсонської (485 тис.га) областей. За даними Державної служби 
статистики України, обсяг виробництва культури у 2019 р. становив 283278,6 тис.ц (з урожайністю 41,6 ц з 1 га). З 
метою визначення географічної структури експорту пшениці, був здійснений структурно-динамічний аналіз 
країн-імпортерів впродовж 2010-2019 рр. 

Проведене дослідження дало змогу зробити висновки щодо частки експорту української пшениці в 
структурі світового експорту, яка щорічно зростала: у 2010 р. цей показник становив 2,75%, у 2015 р. – 5,8%, у 
2019 р. – 8,9%. Це дозволило Україні зайняти п’яту позицію серед експортерів аналогічної продукції. Для 
подальшого дослідження структури експорту було використано ретроспективну статистику бази даних 
TradeMap. У процесі збору та систематизації даних було виявлено, що кожного року ТОП-10 країн-імпортерів 
української пшениці змінювався. Відтак, їх було впорядковано з використанням АВС-аналізу. За основу було 
взято дані щодо ТОП-10 країн імпортерів української пшениці за 2019 рік, оскільки він є останнім 
статистичним роком. Результати було зібрано та згруповано у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Країни-імпортери пшениці з України за 2010-2019 рр. 

Рік, млн дол. США Імпортер 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Єгипет 156 101 696 470 651 311 366 438 261 773 
Індонезія 1,5 0,2 8,9 64 69 158 330 328 487 699 
Філіппіни 20 0 0 53,3 53,5 103 139 136 313 269 
Таїланд 9,3 14 23 85 79 260 300 121 106 246 
Туреччина 50 132 43 31 42 38 49 99 44 224 
Туніс 85,1 67 136 67 100 106 58 132 190 223 
Марокко 0 10 195 56 113 81 126 101 259 203 
Республіка Корея 54 0 28 26 94 157 202 107 164 135 
Іспанія 7,5 223 315 1,9 129 135 84 108 140 124 
Ізраїль 83 94 191 68 81 94 78 78 98 103 
Інші 906 1070 2334 1892 2291 2238 2718 2760 3004 3568 
Всього 1372 2779 6297 4704 5991 5917 7167 7166 8070 10131 

 
Отже, до п’ятірки лідерів країн-імпортерів пшениці у 2019 році увійшли: Єгипет (11,68%), Індонезія 

(10,65%), Філіппіни, Таїланд й Туреччина відповідно з 4,1%, 3,74% та 3,42% від загального експорту. Варто 
зазначити, що Єгипет посідає місце лідера майже кожного року, окрім 2011 р. (5,91%), поступившись Іспанії 
(13,04%) та Туреччині (7,75%), а також у 2018 р. (5,15%), поступившись Індонезії (9,61%) та Філіппінам 
(6,18%). Необхідно зазначити, що експорт Україною здійснювався в усі 10 обраних країн, проте у 2010 р. не 
відбувався експорт до Марокко, у 2011 р. – до Республіки Кореї, а торгівля з Індонезією була призупинена у 
2011 та 2012 роках.  

Експортними напрямками для України впродовж досліджуваного періоду є переважно країни Західної, 
Східної, Південно-Східної Азії, а також Африки. Для порівняння: питома частка експорту пшениці в азійському 
напрямку в 2019 р. становила 53,4%, африканському – 36,9%.  Варто зазначити, що за територіальної близькості 
до європейський країн, частка експорту у цей регіон склала лише 8,6%. При цьому, найбільшим імпортером, 
який є незмінним протягом 10 років є Іспанія.  

Отже, результати проведеного структурно-динамічного аналізу продемонстрували структуру та зміну 10 
країн-імпортерів за 10 досліджуваних років з  2010 по 2019 рр. В подальшому такі результати можна викорис-
товувати для планування співпраці з наявними та новими країнами-імпортерами, визначення стратегічних 
напрямків експорту, а також для складання прогнозів очікуваних обсягів продажу зернової культури за кордон.  
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РИНКУ ЛОХИНИ УКРАЇНИ 
 

Сьогодні на українському ринку з усього сегменту овочів, фруктів та ягід ринок лохини розвивається 
найшвидше. Ця ягода є найдорожчою ягодою, яку вирощують в Україні, окрім того ж саме вона має най-
більший експортний потенціал – всього обсяг експорту складає 60-70% врожаю. Висока прибутковість 
виробництва та зростаюче споживання ягід лохини, за останні роки призвели до збільшення обсягів світового 
виробництва. 
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Якщо проаналізувати ринок експорту цієї ягоди, прогнози щодо його розвитку є позитивними, адже 
попит на лохину стрімко зростає в усьому світі, не тільки сегмент свіжої ягоди, а й ринок замороженої. Крім 
того, лохину можна вважати глобальною ягодою, вирощується в різних континентах, може продаватися увесь 
рік, а логістичні сполучення дають можливість доставляти її до будь-якої точки світу. 

Оскільки виробництво лохини є перспективним, тому обсяг її продажу збільшується . Впродовж останніх 
20 років виробничі площі з цією ягодою значно збільшилися. Якщо в 1995-му нараховувалось 25 000 га, то вже 
у 2016 році – 140 000 га, обсяги виробництва ягід зросли у 20 разів, у 2016-му сягнувши рівня 655 000 т. Дина-
міка збільшення розмірів площ для насадження лохини, як в Україні, так і в усьому світі, є й досі актуальною, 
що пов’язано з появою нових країн виробництва ягід. Хоча США й досі вважають першим у виробництві цієї 
ягоди (близько 87% від світового обсягу), останнім часом виробництво лохини швидко розвинулось в Півден-
ній Америці. Також спостерігається різке збільшення обсягів вирощування в Марокко, Іспанії, Азії, де лідиру-
вав Китай. Що стосується теперішньої ситуації у світі, пов’язаною з пандемією коронавірусу, яка різко знизила 
доходи населення абсолютної більшості країн світу, внаслідок чого обсяги споживання товарів, робіт та послуг 
значно скоротилися, можна було очікувати, що вона може болюче вразити й по ринку лохини, оскільки вона є 
найдорожчою з ягід на ринку. Однак ці побоювання були даремними, принаймні для Польщі, Великобританії, 
Франції, Нідерландів, що спеціалізуються на вирощенні та постачанні цієї ягоди. Більш того, споживання ло-
хини в багатьох країнах ЄС буквально значно зросло. Аналітики вважають, що саме за період пандемії, роздріб-
ні продажі свіжої лохини в Нідерландах збільшилися на 91%, а продажі свіжих фруктів в усьому світі – на 30%.  

Інтерес щодо вживання ягоди досить швидко зріс під час пандемії коронавірусу. Дослідження та інформа-
ційне забезпечення споживача про користь лохини для здоров’я, позитивно впливають на її продажу. З огляду на це, 
лікарі та дієтологи все регулярніше відносять лохину до правильних та поживних раціонів харчування. 

Незважаючи на зменшення частоти купівель під час карантину, обсяги продажів фруктів навпаки 
збільшились, оскільки зріс і середній чек продуктових магазинів. Причиною є те, що усі почали відвідувати 
магазини менше, проте з більшим списком продуктів. Однак, тому що в магазин доводилося ходити не так 
часто, покупці були у пошуках фруктів і ягід з тривалішим терміном зберігання.  

Вітчизняні виробники не лише дуже активно вкладають свої кошти у збільшення посівних площ лохини, 
а також підвищують якість ягід, запроваджують системи захисту від низьких температур, вкладають кошти у 
дослідження сортів грунтів, на яких було б найбільш вдало вирощувати ягоди в умовах місцевого клімату. 

Сьогодні насадження лохини посідає третє місце серед ягідних насаджень України. Випереджають її 
лише плантації смородини та садової полуниці. На лохину в Україні припадає 20% всіх площ, зайнятих 
ягідними культурами. 

З січня по квітень 2020 року українські компанії збільшили експорт ягід і фруктів у замороженому 
вигляді на 20% у натуральному виразі та на 37% у вартісному у порівнянні з 2019 роком. Україна за перший 
квартал 2020 року збільшила у 5,5 разів поставки замороженої лохини до Китаю. Прибуток від експорту за цей 
період склав $ 6 млн[1]. Отже, можна зробити висновок, що пандемія коронавірусу не зменшила обсяги 
споживання, як це очікувалось. 

Окрім Китаю, до країн, що закуповлюють та споживають свіжу та заморожену українську лохину, можна 
віднести такі країни Європи, як Нідерланди, Великобританія, Польща. 

Через швидке зростання обсягу поставок, Україна стала одним з основних постачальників замороженої 
лохини в КНР і випередила Канаду, Білорусь, Латвію, Швецію, Росію і Польщу, що також постачали цю ягоду 
до Китаю у замороженому вигляді. 

Експерти вважають, що це єдина позиція з овочів, фруктів та ягід, яку Україна постачала у цьому році в 
Китай.  Україна вже декілька років збільшує експорт замороженої лохини до Китаю й динаміка є позитивною. 
Лише у 2015 році обсяг експорту становив $ 383 тис. (рис. 1). Потім експорт лохини тільки зростав і у 2018 році 
зупинився на $ 2,8 млн. У 2019 році експорт замороженої лохини стрімко підвищився до $ 10 млн. 

 

 
Рис. 1. Динаміка експорту лохини з України за 2015-19 рр., млн. $ 

 
Попит і пропозиція щодо лохини ще погано відрегульовані на ринку. Потреба на товар й досі зростає 

швидкісними темпами, тому виробники не прогнозують в найближчі роки на перенасичення товару на ринку. 
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Регіоном-лідером в Україні з виробництва лохини можна вважати Житомирську область. Там знахо-
дяться плантації, сумарна площа яких становить близько 400 га. Таке розташування зумовлене сприятливим 
умовам клімату. Також у цьому регіоні функціонує один з найбільших виробників лохини в Європі, а саме 
фірма «Бетек», площа насаджень якої складає 325 га. 200 га розташовані у Волинській області (більшість з яких 
належить фірмі «Флора») і більше 100 га – у Київській області. В Україні зареєстровано уже 10 компаній-
виробників замороженої лохини та чорниці. 

Отже, проаналізувавши динаміку експорту української лохини в Китай та інші країни, можна зробити 
висновок, що ринок цієї ягоди є досить перспективним, адже в сучасних умовах, коли через збільшення цін, 
зменшення доходу та пандемію COVID-19, пріоритетними є товари зі споживчого кошика, обсяг продажу 
лохини тільки зростає. Експортний потенціал української лохини є досить високим, адже на зовнішньому ринку 
є попит, який вона здатна задовольнити. 

 
1. Експорт української лохини перевищив 2 тисячі тонн Електронний ресурс. Джерело 

доступу:https://landlord.ua/news/eksport-ukrainskoi-lokhyny-perevyshchyv-2-tys-tonn-serednia-vartist-6-ievro-za-kh/. 
2. Україна стала головним постачальником замороженої чорниці до Китаю Електронний ресурс. 

Джерело доступу: https://glavcom.ua/economics/finances/ukrajina-stala-golovnim-postachalnikom-zamorozhenoji-
chornici-do-kitayu-683752.html.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ  
ТА ДОПОМОГА З БОКУ ЄС В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 
Пандемія коронавірусу та карантинні обмеження занурили українську економіку в кризу. Внаслідок 

держаних заходів протидії COVID-19 у березні 2020 року на кілька місяців зупинилися цілі галузі, – найбільше 
постраждали туристична індустрія, логістика, промислові підприємства тощо [1]. Проте уряд налаштований 
оптимістично та переконаний, що економічне зростання в Україні відновиться у 2021 році 

Сфера підприємництва в Україні – це важлива, але водночас вразлива ланка національної економіки. На 
бізнес-процеси впливає велика кількість чинників. Зокрема, їх можливо поділити на підконтрольні та неконт-
рольовані ситуації. Тобто, форс-мажори, які у більшості випадків завдають непрогнозованих збитків.  

Однією із таких обставин виявився вірус COVID-19 та карантинні обмеження,  пов’язані з ним. Це не є 
проблемою тільки всередині українського ринку товарів та послуг, а глобальною надзвичайною ситуацією. 
Відповідно, розвиток бізнесу в Україні зазнав тиску з внутрішньої та зовнішньої сторони. Щодо локальних 
труднощів, то це скорочення кількості робочих місць, нестача кваліфікованої робочої сили у певних галузях, 
що супроводжується ненадходженням податків від працездатної верстви населення, низька платоспроможність 
громадян та інші чинники. Зовнішній тиск проявляється в обмеженій  співпраці з іноземними замовниками чи 
постачальниками. Водночас відбувається занепад деяких сфер, залежних від прикордонної ситуації.  

Ці умови повністю або частково призупинили такі сфери бізнесу як: туризм, готельно-ресторанний 
бізнес, спорт, логістика, промисловість, освіта та інші.  

Умови пандемії, карантин, масова захворюваність істотно похитнули економіку України та світу в 
цілому.  

Проте попри збанкрутування деяких підприємств є і ті, хто адаптувалися та функціонують надалі. Цей 
період виявився випробуванням для фірм – чи в змозі вони працювати в такий період та змінити свою бізнес-
модель?  

Важливими чинниками розвитку бізнесу в умовах пандемії, а особливо малих і середніх підприємств 
(МСП), є:  

− адаптивність до нових умов бізнес-середовища:  
− гнучкість до заборон, вміння їх уникнути (наприклад, перекваліфікація власної справи. Є конкретний 

випадок, коли спортивний зал перетворили на храм. Храм тіла. Таким чином керівництво закладу 
уникнуло карантинних обмежень); 

− інвестиції в заходи безпеки та дотримання санітарних норм (сюди належить виділення коштів на пункти 
температурного контролю, безкоштовні дезінфектори чи одноразові засоби гігієни, посуд тощо); 

− перегляд комерційної пропозиції для клієнтів (зміна маркетингової стратегії відповідно до 
актуальних потреб та пріоритетів); 

− активне використання часу для навчання, вивчення суміжних галузей;  
− перехід на онлайн-платформи для просування продуктів бізнесу або їх рекламування; 
− пошук запасних джерел прибутку / спонсорування / утримання бізнесу.   
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Завдяки цим принципам МСП втрималися на ринку після найгостріших періодів пандемії.  Щодо цього 
сектору економіки, то велика частка свідомого населення України вважає, що всі надходження в казну країни 
поступають лише із їхніх зарплат. Проте насправді, саме малі та середні підприємства формують понад по-
ловину ВВП нашої країни і забезпечують роботою 82% зайнятого населення України. Йдеться про підпри-
ємства, що мають до 250 працівників із сумою річного товарообігу не більше 50 млн євро. Сюди ж входять і 
самозайняті особи (ФОП).Ще одним важливим фактором у протидії з наслідками COVID-19 є міжнародна 
допомога. Конкретно кажучи, Європейський Союз як стратегічний і найбільший торговельний партнер України 
підтримує українські МСП вже понад 10 років у межах ініціативи EU4Business. ЄС продовжує реалізацію 
програм підтримки EU4Business в Україні, зокрема надання позик і грантів на суму понад 300 млн євро. А для 
подолання наслідків епідемії ЄС мобілізував для України пакет екстреної допомоги розміром понад 190 млн 
євро. З цієї суми найбільшу частку спрямують на підтримку МСП [2]. Європейський банк реконструкції та роз-
витку надав українській лізинговій компанії "ОТП лізинг" кредит на суму до 15 млн євро для довгострокових 
лізингових операцій з МСП по всій країні. Загалом, перспективи для розвитку бізнесу в Україні однозначно є, 
проте й надалі буде відбуватися перерозподіл сфер впливу. На жаль, деякі ніші зараз стали неприбутковими для 
підприємців. З метою «утримання на плаву» потрібно обов’язково враховувати актуальні події, максимально до 
них адаптовуватися, змінюючи стратегію в умовах антикризового менеджменту. 

 
1. Який бізнес у Західній Україні виживе після Covid-19 [Електр.ресурс]. – Режим доступу: 

https://eba.com.ua/yakyj-biznes-u-zahidnij-ukrayini-vyzhyve-pislya-covid-19/ 
2. How the EU helps Ukrainian businesses overcome COVID-19 [Електр.ресурс]. – Режим доступу: 

https://euukrainecoop.com/2020/06/23/how-the-eu-helps-ukrainian-businesses-overcome-covid-19/  
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 
На сьогоднішній день актуальною є проблема управління якістю суб’єктів господарювання, оскільки за-

безпечує підвищення конкурентоспроможності підприємства, а отже є одним із ключових факторів його 
розвитку. Управління якістю є визначальним інструментом, який позитивно впливає на підприємство  у кон-
курентній боротьбі на міжнародній арені. 

Для відповідного рівня якості, окрім кваліфікованих кадрів та належної матеріально-технічної бази, 
необхідна і налагоджена система менеджменту якості. Однією з найбільш ефективних систем управління 
якістю є Total Quality Management (далі – TQM) [1]. Побудова цієї системи управління базується на ISO 9000 – 
серії міжнародних стандартів, що застосовуються у понад 90 країнах світу при створенні та удосконаленні 
методів управління якістю підприємств та організацій [2].   

TQM має ряд ключових принципів (рис. 1), які, якщо їх впроваджувати разом, можуть привести будь-яку 
організацію до успіху: 

 

 
 

Рис. 1. Принципи TQM 
 

1. Клієнтоорієнтованість. Потрібно розуміти, що якість визначається клієнтом. Саме тому дуже важливо 
вимірювати це шляхом зворотнього зв’язку із клієнтами (анкетування, опитування, рейтингування). 

2. Залучення працівників. Кожна людина в організації, починаючи від звичайного працівника і аж до 
керівництва, є відповідальною за якість продукції чи послуги. 
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3. Стратегічний і систематичний підхід. Необхідним для якісного менеджменту є наявність стратегічного 
плану, завдяки якому організація знає, як досягти місії та бізнес-цілей. 

4. Комунікація. Ефективна комунікація є важливою, якщо організація впроваджує зміни у своїй діяль-
ності. 

5. Постійне вдосконалення. Дуже важливим є залучення працівників усіх ланок до постійного вдоско-
налення виробництва. 

6. Орієнтованість на процес. Система TQM вийде з ладу без чіткого фокусу на усі етапи процесу. 
Основними перевагами TQM є зниження ризику при розробленні нових продуктів та процесів, вирішен-

ня проблем ще до їх виникнення, вирішення проблем на усіх стадіях створення продукції, а також підвищення 
продуктивності всіх працівників. 

Отже, необхідний грамотний систематичний підхід до управління якістю на підприємстві, особливо в 
умовах здійснення зовнішньоекономічних операцій, оскільки від цього залежить успіх,  репутація та позитив-
ний економічний результат підприємства у міжнародному масштабі. 

 
1. What Is Total Quality Management? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.juran.com/blog/what-is-total-quality-management/. 
2. Міжнародні стандарти системи якості ISO 9000 i ISO 10000 [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://buklib.net/books/36019/. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ  
ДО БЮДЖЕТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
В умовах сьогодення бюджетне управління відіграє вагому роль на підприємствах, оскільки не тільки ви-

конує важливі управлінські функції, але й дає змогу збалансувати доходи та витрати, надходження та видатки, 
активи та пасиви. Зважаючи на швидкі темпи розвитку ринкового середовища, підприємства намагаються 
пристосовувати до нього і їхні управлінські системи. Тому серед багатьох підприємств поширеності набув та-
кий підхід до бюджетування, який орієнтується на бізнес-процесах, адже правильно організоване процесно-ор-
ієноване бюджетування дозволяє покращити якість управління, швидко виявляти недоліки, що існують на 
підприємстві, а також усувати причини відхилень тих чи інших показників.  

На сьогодні науковці виділяють два основних підходи до бюджетування зовнішньоекономічної діяль-
ності – традиційний підхід та процесно-орієнтований.  

Перший полягає у тому, що кожен відділ підприємства формує звіти, які містять інформацію про ресур-
си, витрати та доходи. При аналізі фінансових результатів показники за звітній період порівнюють з плановими 
і, таким чином, визначають, чи існують якісь відхилення у діяльності компанії.  

Другий підхід – процесно-орієнтований – поєднує у собі дві основні стратегії: управління витратами і 
управління ефективністю бізнес-процесів. Перша стратегія передбачає впровадження процесно-орієнтованого 
управління витратами (Activity-Based Costing, далі – ABC) та процесно-орієнтованого управління (Activity-
Based Management); вже на їх основі підприємство переходить до процесно-орієнтованого бюджетування (Activity-
Based Budgeting, далі – ABB). Друга стратегія передбачає використання збалансованої системи показників (Balanced 
Scorecard) Р. Каплана та Д. Нортона. Ці інструменти широко використовуються для того, щоб правильно 
структурувати бюджет, при цьому враховують також розподіл витрат за видами робіт та за групами продукції.  
Принциповою відмінністю цих двох підходів до бюджетування зовнішньоекономічної діяльності є те, що при 
процесно-орієнтованому підході підприємство визначає ресурси, виходячи з переліку виконаних робіт і їх 
обсягів та враховуючи потреби клієнтів та споживачів. При цьому обсяг виробництва визначається окремо за 
кожним видом діяльності та за кожним видом робіт. На противагу ABB, традиційне бюджетування, як вже було 
зазначено раніше, базується тільки на ресурсах, витратах та доходах. 

В рамках реалізації процесно-орієнтованого підходу на підприємстві усі працівники повинні бути 
ознайомлені з основними принципами бюджетування за видами діяльності та центрами відповідальності. Ці 
принципи мають враховувати також вдосконалення і розвиток тих робіт і видів діяльності, які створюють 
цінність для певного продукту чи послуги, і виключати ті, які таку цінність не створюють. Менеджери повинні 
мати повноваження вдосконалювати той чи інший продукт (послугу) та переглядати цілі, що стосуються бізнес-
процесів на підприємстві. Процесно-орієнтований підхід включає реалізацію наступних дій: виявлення потреб 
споживачів, їх відображення в стратегічних цілях, формування переліку робіт та визначення ресурсів, 
необхідних для їх виконання. Все починається з того, що підприємство визначає, хто є його клієнтом і, які у 
нього можуть бути потреби. На цьому етапі також аналізується пряма та непряма конкуренція. Встановлені на 
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першому етапі потреби є основою формулювання стратегії діяльності та визначення цілей. Далі фахівці 
формують прогнозні бюджети і розраховують трудомісткість робіт за видами продукції та ринками, а також в 
межах розширення асортименту. В рамках ABB підприємство формує систему бюджетів, яка містить фінансову 
та операційну складові, при цьому остання пов’язана з виробництвом готової продукції і включає прямі та 
непрямі витрати. Це і є основною перевагою використання процесного підходу при здійсненні бюджетування 
зовнішньоекономічної діяльності. Така модель дає можливість менеджерам та керівникам компанії оцінювати 
не тільки фінансову ефективність підприємства, але й операційну (трудомісткість, продуктивність праці, вико-
ристання робочого часу, використання обладнання тощо). Окрім того, ABB  дозволяє виявляти на підприємстві 
бізнес-процеси, які потребують реорганізації та реінжинірингу і, навіть аутсорсингу. В цілому процесно-орієн-
товане бюджетування зовнішньоекономічної діяльності дає можливість підприємствам отримати конкурентні 
переваги у витратах, що може стати основою формування перспектив розвитку бізнесу на основі ефективних 
процедур та інструментів оцінки, аналізу й управлінського обліку. 

Таким чином, використання принципів процесно-орієнтованого бюджетування дає результати  й задо-
вольняє потреби сучасних компаній, а відтак доцільним та актуальним є його практичне застосування на вітчиз-
няних підприємствах.  

 
1. Фролова Л.В. Необхідність упровадження процесно-орієнтованого підходу як механізму вдоско-

налення системи бюджетного управління / Л.В. Фролова, О.С. Брагіна // Економічний часопис Східноєвро-
пейського національного університету імені Лесі Українки – Луцьк, 2016. – №3 (7). – C. 89-97. Електронний 
ресурс – [Режим доступу]: https://echas.eenu.edu. ua/index.php/echas/article/download/301/253/.  

2. Соханьова Я. О. Порівняльна характеристика традиційного та процесного підходів до бюджетування / 
Я. О. Соханьова // Управління розвитком. – 2013. – № 13. – С. 100-102. Електронний ресурс – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_13_44.3. 
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ВВЕДЕННЯ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ ЩОДО АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ  
НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
Фіскальна політика держави є дієвим інструментом регулювання економічного розвитку країни, який 

суттєво сколихнула пандемія COVID-19. Першим кроком для відновлення економічної рівноваги країни є 
виявлення загроз, спричинених пандемією та вчасне реагування на них. Від цього безпосередньо залежатиме 
подальший успішний розвиток будь-якої країни, адже пандемія може призвести до тривалого економічного 
спаду внаслідок припинення комерційної діяльності багатьма підприємствами.  

Проаналізувавши дії країн, можна побачити тенденцію до застосування фіскальних інструментів для 
пом’якшення наслідків пандемії COVID–19. Таким чином, розвинені країни формують сприятливі податкові 
умови для ведення бізнесу. Зокрема, окремими країнами для підтримки бізнесу проводиться ряд антикризових 
заходів, серед яких вагоме місце займають спеціальні послаблення щодо ПДФО, адже обсяги сплати цього 
податку безпосередньо залежать від доходів громадян, що в часи пандемії суттєво знизилися. Серед таких заходів 
мають місце: податкові канікули і відміна штрафів та пені за несвоєчасне подання декларацій та несвоєчасну 
сплату податку; зниження ставок оподаткування; відтермінування податкових перевірок, подання декларації про 
доходи фізичних осіб та сплати ПДФО. 

Розглянемо окремі світові практики щодо введення антикризових заходів у галузі оподаткування ПДФО. 
Досить цікавою є позиція Туреччини, де запроваджено зменшення оподаткування та відстрочку сплати ПДФО 
для туристичної галузі [1]. Водночас, в Європейському Союзі основні зусилля спрямовані на субсидії та 
державні гарантії за кредитами, ніж на податкові пільги. Для мінімізації наслідків економічної кризи, спри-
чиненою пандемією, державами розглядаються усі можливі способи наповнення бюджету. Для цього деякі 
держави вносять до законопроектів суттєві зміни. Наприклад, в Російській Федерації пропонують оподатко-
вувати доходи, одержані від боргових цінних паперів, а також збільшити рівень оподаткування у тих галузях, 
на які пандемія мала позитивний вплив (наприклад, фармацевтика, сфера ІТ) [2].  

В Україні також запроваджено ряд заходів для пом’якшення наслідків пандемії. Серед них: подовження тер-
мінів подання декларації з 1 травня до 1 липня та сплати податку на доходи фізичних осіб з 1 серпня до 1 жовтня; 
скасування штрафів та пені за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 
травня 2020 року; скасування штрафів за неподання форми № 1-ДФ або подання її з помилками впродовж трьох 
місяців від початку карантину; внесення змін щодо податкової знижки для витрат на медичні товари. 

Важливе значення для подолання наслідків пандемії має антикризовий законопроект №3302 щодо 
встановлення принципу «4-7», основна суть якого полягає у зміні порядку оподаткування ПДФО з метою 
компенсування громадянам коштів, витрачених на купівлю масок, рукавичок та засобів дезінфекції під час 
карантину. Передбачається на період карантину не оподатковувати перші 4000 грн. доходу працівника, якщо його 
заробітна плата є меншою ніж 7000 грн. [3]. Однак, законопроектом не враховано чимало чинників, що свідчить 
про його недоліки, серед яких: скористатися такою пільгою можуть працівники усіх підприємств у різних галузях, 
незалежно від характеру впливу на них пандемії; такий вид пільги з чітко обмеженою межею доходу громадян 
сприятиме виплаті заробітної плати «у конвертах», що призведе до зменшення доходів до бюджету; максимальна 
сума пільги – 540 грн., що значно перевищує витрати громадян на згадані противірусні товари. 

Таким чином, подані у цьому законопроекті пропозиції щодо вдосконалення адміністрування ПДФО 
потребують часткового доопрацювання. Для мінімізації негативних наслідків для економіки, викликаних пан-
демічною кризою, рекомендовано скористатися світовим досвідом, зокрема розділяти галузі за впливом на них 
пандемії, запровадити податкові канікули для підприємств у певних сферах, надавати субсидії або державні 
кредити під невеликий відсоток тощо. 

 
1. International Monetary Fund. Policy Responses to Covid-19. Режим доступу: https://www.imf.org/en/Topics/imf-

and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#T.  
2. Артюх А. «Антикризисные налоговые меры в России – поддержка или фикция?» Режим доступу: 

https://zakon.ru/blog/2020/04/07/antikrizisnye_ nalogovye_mery_v_rossii_podderzhka_ili_fikciya.  
3. Проект Закону про внесення змін до розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо 

встановлення принципу “4-7” на період карантину для працюючого населення 
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«ЛИХОМАНКА» БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 
 
Будь-яке підприємство є відкритою системою, функціонування якої забезпечується безперервною 

роботою всіх структурних підрозділів та працівників. Механізм роботи підприємства можна порівняти з 
людським організмом, оскільки кожен відділ та працівник виконує окрему функцію  і відповідає за певний вид 
діяльність чи роботу, які є необхідними для успішного та прибуткового функціонування. Невід’ємною складо-
вою будь-якої підприємницької діяльності є порядок ведення бухгалтерського обліку. Налагодженість та впо-
рядкованість облікового процесу, як і господарська діяльність підприємства загалом, сьогодні потерпають від 
непередбачених викликів спричинених світовою пандемією.  

Починаючи з 12 березня 2020 року в Україні був оголошений карантин, який продовжується й досі. Про-
вівши аналіз останніх новин та нововведень, щодо умов та правил функціонування підприємств, можна зробити 
висновок, що карантинні обмеження внесли суттєві корективи у стабільне життя кожного суб’єкта господарю-
вання та спричинили й зміни у певних напрямках ведення бухгалтерського обліку. До основних таких ново-
введень щодо ведення бухгалтерського обліку можна віднести: 

− нарахування та сплата оренди за майно – органам місцевого самоврядування надається право звільня-
ти від сплати оренди або зменшувати суму орендної плати на 50%, або 25% за користуванням нерухомим 
державним майном та оплати комунальних послуг підприємства, які на період карантину не здатні здійснювати 
свою діяльність згідно з наявними обмеженнями [1]; 

− розрахунок простою господарської одиниці внаслідок карантинних обмежень: вимушений карантин-
ний простій оплачують не за середнім заробітком, а не нижче від двох третин тарифної ставки, встановленої на 
підприємстві. При повному простої виробництва, загальновиробничих витрат не виникатиме. У такому випадку 
всі витрати на оплату праці працівників, які задіяні у процесі виробництва продукції, а також нарахування на 
неї варто відносити до інших операційних витрат (субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності»); 

− оплата праці: оплата праці працівників у дистанційній формі не змінює спосіб та розмір її нараху-
вання, процес виплати, проте кожне підприємство повинне узгодити з працівником можливість віддаленої ро-
боти. Потрібно також зазначити, що при наданні відпустки без збереження зарплати за згодою сторін до нор-
малізації ситуації, працівник має можливість згодом взяти ще 15 календарних днів відпустки за свій рахунок; 

− відрядження працівників: у разі повернення працівника з червоної зони він повинен надати доповідну 
записку, у котрій зазначає незалежну від нього поважну причину вимушеної затримки у відрядженні –  
запровадження КМУ епідеміологічного зонування України та потрапляння населеного пункту місця роботи до 
«червоної зони». На підставі доповідної записки здійснюється оформлення наказу (розпорядження) про про-
довження відрядження через поважні причини та відшкодування додаткових витрат. У такому випадку праців-
ник може включити до авансового звіту добові за додаткові дні та витрати на проживання за увесь час про-
довженого відрядження; 

− поява «нового» виду витрат – витрати на засоби захисту від розповсюдження респіраторної хвороби 
COVID-19, що з’явилися оскільки всі підприємства повинні бути обладнані засоби індивідуального захисту не 
тільки для працівників, але й відвідувачів: маски, рукавички, захисний екран (щит) для обличчя, окуляри, 
дезінфекцію, термометри та інші проти епідеміологічні заходи. Вартість даних об’єктів обліковують на рахунку 
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» чи, для обліку масок, рукавичок чи дезінфекторів, субрахунок 
209 «Інші матеріали»; 

− до переліку штрафів, які могли бути застосовані до діяльності підприємств, можна додати новий: 
штраф у розмірі у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3 тис. 400 до 
5 тис. 100 грн. за пропуск осіб у громадські місця без масок або ж невжиття  заходів щодо їх перебування у 
будівлі; 

− вартість послуг з медичного обслуговування у вигляді проведення тестів на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, що надаються медичним закладом на підставі укладеного договору про медичне обслу-
говування, фізичній особі (працівнику) за рахунок коштів роботодавця, не включається до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу платника податків; 

− зміни в нарахуванні ПДВ: перелік товарів (у т. ч. лікарських засобів, медичних виробів та/або 
медичного обладнання), необхідних для боротьби з COVID-19, операції з ввезення яких на митну територію 
України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування ПДВ; 

− проведення аудиторської перевірки: під час карантинних обмежень проведення обов’язкового аудиту 
фінансової звітності не скасували, але позбавили від сплати штрафу за порушення строків оприлюднення 
фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським 
звітом у випадку, якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантинних обмежень чи протягом 90 кал. 
днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31.12.2020 року, а для емітентів 
цінних паперів – 5 робочих днів після загальних зборів [2]. Тобто суб’єкти господарської діяльності мають 
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змогу відтермінувати оприлюднення фінансової звітності, а, отже, і проведення аудиторської перевірки за 2019 
рік до закінчення карантину, але не пізніше 31.12.2020 р; 

− нарахування амортизації: здійснення амортизаційних відрахувань у період простою підприємства 
внаслідок карантинних обмежень, здійснюється в обов’язковому порядку і без суттєвих змін. Виключення 
стосуються тільки у разі використання виробничого методу нарахування. Відображення амортизації основних 
засобів (за напрямами їх використання) на рахунках обліку відбувається так само, як і до простою. Потрібно 
також додати, що при тривалому простої, амортизацію за виробничими основними засобами з рахунку 91 
списують у складі інших витрат операційної діяльності. 

Підсумовуючи вище викладене, можна сказати, що світова пандемія коронавірусної хвороби внесла 
зміни не тільки в рутинне життя кожного українця, але й здійснила свої корективи в одному з найважливіших 
процесів кожного підприємства – бухгалтерському обліку. 

 
1. Постанова КМУ від 15 липня 2020 р. № 611 «Деякі питання сплати орендної плати за державне майно 

під час дії карантину». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-2020-
%D0%BF#Text  

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення 
додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/540-20. 
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ДОВГОСТРОКОВІ ПОЗИКИ ВІД ТРЕТЬОЇ ОСОБИ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ  
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ: ОЦІНКА ТА ВІДОБРАЖЕННЯ 

 
Підприємства та організації різних секторів економіки й форм власності під час здійснення своєї 

діяльності прагнуть досягти економічної ефективності. Однак зазвичай суб’єктам господарювання бракує 
власних ресурсів, необхідних для досягнення цілей. В такому випадку важливу роль відіграє кредитування, яке 
дає змогу отримати бажане за відсутності достатніх ресурсів. Водночас у позичальника виникає ряд зобов’язань 
як юридичного, так і облікового характеру.  

Здійснюючи свою діяльність на кредитному ринку, суб’єкти господарювання змушені вирішувати ряд 
проблем у бухгалтерському обліку, зокрема, щодо оцінки довгострокових позик. Платники податків, які вико-
ристовують національні стандарти бухгалтерського обліку, відображають довгострокові зобов’язання за їх 
теперішньою (дисконтованою) вартістю [1]. Варто відмітити, що такий підхід до обліку довгострокових 
зобов’язань був затверджений зовсім недавно – у другому півріччі 2019 року відповідно до Наказу Міністерства 
фінансів України №379 від 16.09.2019 р. [2]. Вітчизняні платники податків, які ведуть облік відповідно до на-
ціональних стандартів, вперше застосовували нововведення при складанні звітності за 2019 рік.  

Згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, довгострокові зобов’язання за позиками відобража-
ються за [3]: 

− справедливою вартістю на рівні ціни операції у разі відповідності отриманої позики ринковим умовам; 
− за дисконтованою вартістю у разі невідповідності отриманої позики ринковим умовам.  
Тобто у ПСБО платник податків повинен дисконтувати усі довгострокові зобов’язання, а у МСФЗ лише 

ті, які не відповідають ринковим умовам. Щодо податкового органу, то він теж вимагає відображати 
довгострокові зобов’язання за дисконтованою вартістю.  

Чинна методика ведення обліку забезпечує виконання умов стандартів щодо облікового відображення 
довгострокових позик за теперішньою вартістю двома способами:   

1) відображення окремо номінальної вартості заборгованості та суми дисконту; 
2) відображення дисконтованої вартості «згорнуто», тобто сумарно і номінальну вартість, і суму дисконту. 
На практиці, суб’єкти господарювання надають перевагу першому способу, оскільки такий підхід 

дозволяє оперативно здійснювати звірку з контрагентами щодо підтвердження залишків заборгованості на 
рахунках обліку. 

Важливою проблемою для платників податків є суперечність між стандартами бухгалтерського обліку та 
позицією податкового органу у момент розрахунку дисконтованої вартості, зокрема, при визначенні ставки 
дисконтування. У ПСБО та МСФЗ ставка дисконту базується на ринковій ставці відсотка для аналогічних 
зобов’язань (фінансових інструментів схожих за валютою, строком погашення, типом, ставкою відсотка та 
іншими ознаками, тобто найбільш близькими до умов і виду заборгованості). Тобто для дисконтування 
довгострокових позик доцільно застосувати ставку відсотка, за якою суб’єкт може отримати у позику кошти на 
аналогічний строк за аналогічних умов. Водночас податковий орган орієнтується на середньорічну ставку 
рефінансування НБУ [4]. 
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Отже, у чинній методиці ведення обліку гостро постає проблема оцінки дисконтованої вартості за пози-
ками, вирішення якої вимагає узгодження підходу до дисконтування позик на законодавчому рівні. 

 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: Наказ Міністерства фінансів 

України від 31.01.2000 р. №20. 
2. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з 

бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 16.09.2019 р. №379. 
3. Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти".  
4. Офіс великих платників податків ДПС – Режим доступу: https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-

ark/397032.html 
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РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ РРО  
ЯК МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ 

 
Великі обсяги тіньової економіки змушують розробляти спеціальні заходи спрямовані на детінізацію 

розрахунків та «відбілювання» обігу товарів, які реалізуються без офіційного відображення суб’єктами госпо-
дарювання. Новації щодо розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО), подані у 
змінах до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громад-
ського харчування та послуг»  та інших законів України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг 
які набули чинності з 01.08.2020 року [1].  

Розширення сфери застосування РРО у ФОП 2-4 груп відбувається поетапно. Перший етап охоплював 
період з  01.01.2020 до 01.08.2020 у якому застосування РРО є обов’язковим при реалізації таких товарів як 
технічно складні, лікарські засоби, медичні вироби. На другому етапі з 01.01.2021 до 01.04.2021 розширюється 
сфера застосування РРО. Воно стає обов’язковим для використання платниками єдиного податку ризикових 
сфер діяльності. Також на цьому етапі буде запроваджено механізм кешбеку [2]. Третій етап застосування 
звичайних чи програмних РРО з 01.04.2021р. усіма підприємцями, крім 1 групи єдиного податку. Винятком є 
спрощенці 1 групи, а також фізичні особи, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного 
підсобного господарства. 

Особливою новацією нового законодавства щодо детінізації розрахунків є залучення не байдужих по-
купців до контролю над продавцями за методикою «кешбеку». Механізм кешбек передбачає можливість ком-
пенсації споживачу коштів, сплачених за придбаний товар або послугу, якщо йому було надано розрахунковий 
документ, інформація про який відсутня в базах даних ДПС. Цей механізм запроваджується в першу чергу для 
боротьби з «нефіскальними» чеками, коли окремими несумлінними платниками надаються чеки, які не є фіскальни-
ми, проте на вигляд мають всі обов’язкові реквізити чеків РРО. Отже з 01.01.2021 покупець зможе відшкоду-
вати 100% вартості купленого товару, якщо він не отримав у продавця фіскальний чек або такий чек виписаний 
з порушеннями. Вартість покупки, яка дає право покупцю на подання скарги – більше 850 грн. Проте компен-
сацію отримати лише на основі скарги неможливо, контролюючі служби перевірятимуть достовірність доку-
ментів. У законодавстві щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі прописано визначення штрафів за відсут-
ності РРО, розмір яких зростає у три етапи: до 31.07.2020 р. – 1 грн за перше порушення, 100% вартості про-
даних товарів за кожне наступне. З 01.08.2020 р. по 31.12.2020 р.- 10% вартості проданих товарів перше 
порушення; 50% вартості проданих товарів кожне наступне. З 01.01.2021 р.- 100% вартості проданих товарів 
перше порушення; 150% вартості проданих товарів – кожне наступне [2]. 

Інструменти що повинні сприяти процесам детінізації економіки України та підвищити рівень захисту 
прав споживачів, є  перш за все спрощення та здешевлення процесу застосування РРО, шляхом запровадження 
інноваційних технологічних рішень у вигляді програмних РРО, як альтернативи класичним РРО. Розширення 
переліку видів діяльності для яких встановлено обов’язок застосовувати РРО та  посилення мотивації самих 
покупців (споживачів) товарів в отриманні фіскальних чеків.  

Підводячи підсумки можна стверджувати, що попри те що для ФОПів прийняття цих законопроектів має 
певні незручності та обмеження, такі як зобов’язання до використання касових апаратів, запровадження 
електронного чека, грошової винагороди для покупців та чималі штрафи за порушення, це є не тільки важ-
ливою умовою для детінізації економіки, легалізації фактично отриманих доходів, сплати податків до бюджету 
в повному обсязі, а й засобом для захисту споживачем своїх прав. Адже необхідність змін у даній сфері з`яви-
лась давно. За відсутність реального контролю над торгівельними оборотами таких підприємців дозволяє їм 
пропускати через РРО суму виручки в розмірі доходу, допустимого для їхньої групи єдинників, а понадлімітні 
доходи – просто не відображати в Книзі доходів (доходів або витрат). Розширення сфери застосування РРО є 
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необхідним, що повинно призвести до зростання надходжень в бюджет та підвищення дисципліни для окремих 
категорій платників податків. 

 
1. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг: Закон України від від 06.07.1995 № 265/95-ВР 
2. РРО в 2020 році [Електронний ресурс] // Режим доступу – https://www.golovbukh.ua/article/7826-rro-2020-

tsifrovzatsya-chi-nastup-na-bznes 
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ОБЛІК У ВЕНДІНГОВІЙ ТОРГІВЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ 
 
Вендінгова торгівля в Україні є досить молодим та перспективним бізнесом, який швидко розвивається. Про-

даж товарів через автомати є досить зручним та простим для покупців, які мають змогу купувати необхідний товар у 
зручному для них місці та цілодобово. Для суб’єктів підприємництва, такий спосіб продажу товарів не вимагає 
великих вкладень, гарантує отримання доходів та швидку окупність автоматів у відносно короткий період [1].  

Автомат з продажу товарів є РРО, який забезпечує облік кількості та вартості товарів, які отримує по-
купець за готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів тощо. При цьому створюється кон-
трольна стрічка в електронному вигляді. За принципом дії торговельні автомати ділять на механічні та елект-
ронні [2]. У механічних автоматах фіскальні функції реалізовані за допомогою фіскальної пам’яті та пристрою 
приймання готівкових коштів. В електронних такі функції реалізують: фіскальний блок, пристрій приймання 
готівкових коштів і видачі решти, зчитувач платіжних карток, пристрій відображення фіскальної інформації. 

Монети і купюри вилучені з торговельного автомата вважаються доходом від реалізації товарів. В бухгал-
терському обліку дохід визнається в момент передачі товару покупцеві. Витрати у вигляді собівартості реалізованих 
товарів визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійсненні [2]. Важливим при веденні 
обліку торговельних автоматів є порядок визначення виручки та її оприбуткування в касі. Господарські операцій 
відображаються в облікових реєстрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені  

Як часто вилучати кошти з автомата, власник вирішує сам, але дохід фіксується на дату вилучення 
грошей. Датою отримання доходу у випадку, коли автомат приймає замінники грошей (картки чи жетони) вва-
жається дата їх продажу. Виручка одержана у час, коли бухгалтерія  не працює (вихідні, святкові дні, робота 
автомату у нічний час) вважається оприбуткованою в касі, якщо вона проведена через РРО в день її фактичного 
надходження і не пізніше наступного робочого дня здана в його касу та оформлена в установленому порядку 
прибутковим касовим ордером з відповідним записом у касовій книзі підприємства.  

Щодо ПДВ, датою виникнення податкових зобов’язань вважається дата виїмки грошової виручки з тор-
говельних автоматів.  На цю дату складається податкова накладна за щоденними підсумками операцій. Якщо 
спочатку проходить реалізація жетонів, карток чи інших замінників гривні, для подальшого їх використання з 
метою отримання товарів з автомату, то датою збільшення податкових зобов’язань з ПДВ буде дата купівлі цих 
замінників покупцями. 

За роботу автоматів відповідає матеріально відповідальна особа (оператор), яка також отримує товари 
для цього автомата. У підзвіті одержані товари матеріально відповідальна особа обліковує за цінами продажу, 
тобто з урахуванням торгової націнки. У бухгалтерії товари, передані для продажу через автомати, переважно 
обліковують окремо від товарів, що продаються через магазини. З цією метою використовуються додаткові 
субрахунки або окремі аналітичні рахунки у складі субрахунка 282 «Товари в торгівлі». 

Для контролю за рухом і реалізацією товарів через автомати матеріально відповідальна особа періодично 
складає і подає до бухгалтерії «Товарний звіт», до якого додає всі прибуткові та видаткові документи. У такому звіті 
потрібно наводити дані про рух товарів у розрізі кількісно-вартісної та якісної їх характеристики: залишки, надхо-
дження, реалізація та інше списання (вибуття). На підставі даних звіту в обліку відображається суми виручки від 
реалізації товарів та списання собівартості реалізованих товарів. Жетони, вилучені оператором з торговельного 
автомата, відображаються у товарному звіті і повертаються у торговельний оборот на підставі накладної чи акту.  

Отже, вендінговий бізнес є досить перспективним і прибутковим. В Україні даний вид торгівлі є 
недостатньо розвиненим, хоча має багато переваг такі як економія коштів на оренді офісу, складських 
приміщень, залучення мінімум працівників, цілодобова торгівля. В бухгалтерському обліку такий вид торгівлі 
ведеться за певними правилами відображення доходів та витрат. 

 
1. Горбаль Н. І. Вендинговий стартап на українському ринку / Н. І. Горбаль, З. Ю. Келлер, М. Б. Найчук-

Хрущ. // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна, вип. 27, № 2 – 2017. – С. 53–57. 
2. Вендінгова торгівля: організація, облік та розрахунки [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ В ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ 
 
Нестабільна ситуація у всьому світі стала особливим поштовхом для ведення бізнесу онлайн. Інтернет-

торгівля має низку переваг над іншими видами купівлі-продажу товарів, зокрема щодо зменшення витрат на 
реалізацію продукції, адже в таких суб’єктів господарювання немає потреби в утриманні торгових приміщень, 
кадрів та обладнання. Облік розрахунків в інтернет-торгівлі характеризується врахуванням способів оплати та 
доставки товару при їх відображенні. Розглянемо найпоширеніші способи розрахунків та особливості органі-
зації і методики їх відображення у бухгалтерському обліку інтернет-магазину. 

Банківський переказ – це спосіб розрахунків, при використанні якого оплата проводиться на поточний 
рахунок підприємства-продавця. Покупець заповнює на сайті бланк замовлення, який в результаті виконує 
функції договору з продавцем [1]. 

Оплата банківськими платіжними картками здійснюється через портативний платіжний термінал у 
кур’єра при доставці або під час оплати на сайті інтернет-магазину через фінансових посередників, зокрема 
LiqPay. Особливістю такого способу розрахунків є застосування РРО і роздрук фіскального касового чеку, який 
надсилається покупцю разом з товаром [2]. В обліку відображення таких розрахунків проводиться з вико-
ристанням субрахунку 333, а отримані суми обліковуються у складі авансів. 

Доволі розповсюдженим способом розрахунків у інтернет-торгівлі є оплата під час кур’єрської доставки 
(готівкова чи безготівкова). Коли на підприємстві є власна кур’єрська служба – для розрахунків викорис-
товують портативний РРО, а суб’єкт господарювання складає «Звіт про використання РРО». В обліку дохід від 
реалізації товарів у продавця визнається при передачі товарів покупцю кур’єром. У разі використання послуг 
сторонньої організації, кур’єр, що отримує готівкові кошти від покупця, вносить їх на банківський рахунок 
підприємства. Підприємство-продавець укладає договір з кур’єрською службою про передачу матеріальної 
відповідальності та надання звіту про виконання замовлення.  

Окрім вищенаведених способів оплата може здійснюватися ще під час самовивозу товару, тобто у разі 
замовлення продукції на сайті інтернет-магазину, а її оплати і отримання в офісі продавця чи «фізичному» 
магазині. Продавець в такому випадку при потребі надає покупцеві такі документи, як технічний паспорт това-
ру чи примірник податкової накладної (якщо покупець є платником ПДВ), а також оформляє операцію чеком 
РРО.  

Наступний спосіб проведення розрахунків передбачений для оплати під час доставки поштою. За таких 
обставин товар разом з супроводжуючими документами передається відповідальній особі, з якою попередньо 
укладається договір про повну матеріальну відповідальність і яка оформлює відправлення на адресу покупця. 
Якщо оплата відбувається в момент отримання товару на відділенні пошти, то покупець вносить кошти для 
перерахування на рахунок продавця [3]. 

Під час провадження інтернет-торгівлі потрібно враховувати, що усі суб’єкти господарювання, які 
здійснюють розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі з використанням мережі Інтернет, в 
обов’язковому порядку застосовують РРО та надають своїм покупцям відповідні розрахункові документи.  

Отже, спосіб оплати та доставки товару має особливе значення під час проведення розрахунків в 
інтернет-торгівлі. Загалом оплата може здійснюватися у готівковій формі – під час самовивозу замовлення, 
доставки кур’єром чи поштою, а також у безготівковій – за допомогою банківського переказу, інтернет-
еквайрингу чи оплати платіжними картками. Кожен із способів проведення розрахунків має свої особливості 
відображення у бухгалтерському обліку, однак їх усіх об’єднує обов’язковість використання РРО при здійснен-
ні таких операцій.  
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товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями», розділ ІІ, пункт 2.4.  
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ПРОТИДІЯ ШАХРАЙСТВУ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ 
 
При виконанні службових обов’язків на підприємствах, працівники можуть вдаватись до шахрайства. 

Наслідком будь якого шахрайства являються значні матеріальні та моральні втрати, і одним з основних завдань 
внутрішнього аудиту є попередження виникнення можливих утрат підприємства. Щоб запобігти та попередити 
можливі наслідки таких дій проводять внутрішній аудит, оскільки це діяльність з надання незалежних і об’єк-
тивних гарантій і консультацій, спрямованих на вдосконалення діяльності підприємства [1]. Внутрішній аудит 
дає змогу підприємству досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до 
оцінки й підвищення ефективності процесів управління. 

Щодо поняття шахрайства, то його чітко сформульовано в МСА № 240 «Шахрайство та помилки» [2]. 
Шахрайство – навмисно неправильне відображення і представлення даних обліку і звітності службовими осо-
бами та керівництвом підприємства. Шахрайство полягає в маніпуляціях обліковими записами і фальсифікації 
первинних документів, навмисно неправильній оцінці активів і методів їх списання, незаконному отриманні в 
особисту власність грошово-матеріальних цінностей тощо [1, с. 66]. 

Тільки якісно проведений внутрішній аудит фінансової звітності дозволить виявити й попередити факти 
шахрайства. Необхідно вжити таких заходів: протестувати контрольні процедури, оцінити наскільки вони ефек-
тивні (оцінюється ризик шахрайства, наскільки можливо обійти цей контроль); необхідно ідентифікувати усі 
наявні ризики на підприємстві; при складанні плануванні аудиту, необхідно врахувати усі ризики і скон-
центрувати увагу на найбільш слабких зонах; аудитор має надати рекомендації щодо підвищення ефективності 
процесу і уникнути чи знизити вже наявний ризик шахрайства. 

До попередження і зменшення вже наявного ризику корпоративного шахрайства необхідно включати не 
лише один певний підрозділ, участь повинні брати всі відповідальні керівні особи на підприємстві. Адже 
працівники повинні усвідомлювати існування певної дисципліни і правил на підприємстві, і слідкувати за їх 
дотриманням, проведенням активної «анти-шахрайської» політики. 

Загальна програма протидії шахрайству повинна складатись з цілого комплексу заходів, що включає такі 
етапи: розробка і впровадження різних видів контролю в процесах; впровадження системи виявлення і фіксації 
всіх фактів шахрайства (облік порушень у вигляді електронного документообігу, де всі виявлені в компанії 
порушення вносяться в один реєстр); розробка основних регламентів і політики, які транслюють нетерпимість 
до шахрайства і методи реагування на кожен інцидент; розроблення програми комунікацій (тренінги для 
працівників щодо протидії шахрайства) [3]. 

Також не слід забувати, що кожен аудитор особисто являється відповідальним за проведення і дотримання 
заходів щодо протидії шахрайству. Незалежні аудитори повинні добре розбиратися у виявленні і запобіганні випад-
кам шахрайства на додаток до своїх основних обов’язків у галузі бухгалтерського обліку та аудиту.  

Отже, шахрайство може трапитись на будь-якому підприємстві чи в будь-якому корпоративному секторі. 
Найбільш схильні до проявів шахрайства являються ті підприємства, які є великими чи мають багато філій 
(географічно представлені в різних регіонах), або ж займаються франшизами. Тому, найбільш усвідомлені 
керівники підприємств діють на випередження. Враховуючи специфіку своєї діяльності такі підприємства 
запроваджують ефективну систему внутрішнього аудиту, яка допоможе усунути наслідки, мінімізувати ризики  
і втрати прибутку. 
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БЕНЧМАРКІНГ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Висока конкуренція змушує підприємства шукати найефективніших шляхів вирішення проблем та спо-

собів покращення власних бізнес-процесів. Використання бенчмаркінгу є одним із таких методів, оскільки 
дозволяє якнайшвидше та з найменшими витратами знаходити шляхи покращення ефективності системи управ-
ління. 
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Бенчмаркінг полягає у вивченні, аналізі та впровадженні бізнес-процесів еталонних підприємств, що 
досягли значних успіхів. Його особливістю є адаптація процесів, тому для порівняння підходять також 
організації, що здійснюють свою діяльність у інших галузях. 

Виділяють п’ять етапів процесу бенчмаркінгу: 
Етап 1. Обрання об’єкта бенчмаркінгу. На цьому етапі визначаються процеси, що потребують покра-

щення.  
Етап 2. Обирається партнер по бенчмаркінгу. Встановлюють вид бенчмаркінгу. Вибирають еталонні 

підприємства та формуються критерії, за якими будуть проводитися оцінювання й аналіз. 
Етап 3. Збір інформації. Цей етап передбачає акумулювання інформації про своє підприємство та підпри-

ємств-еталонів. Зібрана інформація, повинна бути всебічно перевірена. 
Етап 4. Аналіз. За інформацією, яка отримана на попередньому етапі потрібно виявити, проаналізувати 

успішні процеси та методи інших компаній та порівняти з власними процесами. 
Етап 5. Адаптація та впровадження. На цьому етапі проводиться адаптація та удосконалення процесів 

інших компаній для їх використання на власному підприємстві. 
Найпершими хто почав використовувати принципи бенчмаркінгу були японці. Вони, копіюючи чужі 

досягнення, досліджували бізнес європейських та американських компаній.  
Першою компанією, яка використовувала бенчмаркінг вважається «Хеrох». Компанія проаналізувала три 

основних параметри: власні процеси і витрати, витрати і процеси своєї філії, а також аналогічні складові у 
конкурентів. Вони вивчали і технічні досягнення і управлінські новацій інших компаній, що уможливило 
скоротити витрати та збільшити продуктивність праці. 

Компанія General Motors в 1982-1984 рр. проводила бенчмаркінговий аналіз, для виявлення альтернативних 
варіантів менеджменту. Вони здійснили комплексну оцінку системи менеджменту якості, прийнятих у інших 
фірмах та виявили зв’язок між якістю товарів і ефективністю підприємства. Саме завдяки цим дослідженням 
з’явилася Національна премія за якістю імені Малкольма Болдріджа, а потім і серія стандартів ISO 9000. 

Корпорація Ford використовувала бенчмаркінг при створені абсолютно нових легкових автомобілів 
Taurus. Бенчмаркінгове дослідження проводилися з урахуванням доволі великої кількості марок автомобілів. 
Було проаналізовано близько 400 параметрів більш ніж 50 моделей автомобілів. Як наслідок Ford Taurus став 
автомобілем року і вийшов на перше місце по продажах.  

Hewlett-Packard проводили внутрішній бенчмаркінг. Вони аналізували науково-дослідні і дослідно-
конструкторські роботи для пошуку ефективних методів прискорення виробництва. Результатом проведеного 
бенчмаркінгу стало рішення фірми впровадити методологію під назвою «Шість сигм».  

Щодо українського досвіду бенчмаркінгу, то прикладом його застосування слугує сертифікація систем 
якості підприємства відповідно до стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO). Широкої 
популярності серед українських підприємств бенчмаркінг не здобув, хоча елементи бенчмаркінгу можна 
зустріти в багатьох проектах із вдосконалення методів роботи підприємств. 

Отже, використання бенчмаркінгу дозволяє підприємству об’єктивно оцінити результати своєї діяльності 
виявити власні недоліки та сильні сторони, проаналізувати досвід конкурентів та успішних підприємств інших 
галузей. Бенчмаркінг потребує набагато менше витрат ніж винахід власних способів удосконалення процесу управ-
ління, виробництва та збуту продукції, тому що це вже зробило еталонне підприємство. Основною проблемою 
застосування є недоступність інформації, адже як правило вона є комерційною таємницею, а фінансова звіт-
ність не відображає потрібну інформацію у повній мірі. 

 
1. Прус Л.Р. Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах бенчмаркінгу: 
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ДОСВІД «СІНГАПУРСЬКОГО ПРОРИВУ»  
ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
Податкова система є основою злагодженої роботи всього економічного сектору держави. Система 

оподаткування має значний вплив на функціонування різних галузей, починаючи від малого бізнесу, закінчу-
ючи експортом товарів та інвестиційною діяльністю. При створенні чи вдосконаленні власної податкової 
системи державам слід опиратись не тільки на власний досвід у цій сфері, а і на досвід інших країн. Вдалим 
прикладом є Сінгапур, адже після низки реформ на загальнодержавному рівні, зокрема і у податковій системі,  
країна почала стабільно посідати перші місяця у рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку [1]. 
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Перелік основних податків, які сплачують громадяни України та Сінгапуру є дуже схожим, відмінності 
існують у формах нарахування податків, видах місцевих податків і зборів, застосуванні пільг тощо. Податок на 
прибуток в Україні, який становить 18% [2], також існує у  Сінгапурі і має назву «Corporate Income Tax», тобто 
податок на прибуток корпорацій [3]. Ставка цього податку становить 0%, 8,5% або 17% залежно від кількості 
доходу отриманого підприємством. Зокрема, перші 100000$ доходу підприємства оподатковується за ставкою 
0%, після цієї межі діє ставка 8,5%, а при рівні доходу більше 300000$ починає діяти ставка податку 17% [3]. 
Такий спосіб нарахування податку спряє розвитку малого та середнього бізнесу.   

Аналогом українського податку на доходи фізичних осіб  у Сінгапурі є «Personal Income Tax» – податок 
на особистий дохід [4]. На відміну від української базової ставки податку 18% [2], доходи громадян Сінгапуру 
оподатковуються за прогресивною ставкою у залежності від розміру отриманого доходу, тобто чим більше 
отримано доходу, тим вищим є відсоток ставки податку на дохід. Ставка може становити від 0% до 22%. Щоб 
сплачувати, наприклад, ставку 18% як в Україні, потрібно отримувати дохід у розмірі 40000 $ [4].  

Азійським аналогом податку на додану вартість є «General Sales Tax», дослівно універсальний податок 
на продаж. Податок на додану вартість в Україні становить 20%, також діють спеціальні ставки 0% та 7% [2]. 
Основна ставка податку на продаж у Сінгапурі становить  7% [5], це дозволяє виробникам знизити  ціну своїх 
товарів та послуг,  у порівнянні із 20% ПДВ в Україні, адже ці податки закладаються у вартість товару і сплачує 
їх кінцевий споживач. В обох державах існує перелік операцій, що не оподатковують ПДВ та GST, проте у Сін-
гапурі цей список є ширшим. Зокрема, не підлягають оподаткуванню фінансові послуги, операції між фізич-
ними особами, експорт товарів і міжнародних послуг, продаж та оренда житлової нерухомості, купівля-продаж 
товарів на складах в межах вільних економічних зон [5]. 

Варто враховувати, що причинами злагодженої діяльності системи податків Сінгапуру є застосування 
сучасних електронних систем виставлення рахунків та взаємодій між громадянами і державою, активне вико-
ристання електронних документів, спрощення процесу сплати податків для громадян, використання віртуаль-
них асистентів і чатів, що взаємодіють із платниками та надають відповіді на всі запитання щодо сплати 
податків [6]. 

Досліджуючи описані види податків варто підкреслити, що основні відмінності полягають у методах 
встановлення і нарахування, а саме ступінчастість та прогресивність ставок податків у Сінгапурі, на відміну від 
України, де переважно застосовується фіксована ставка податку. Слід врахувати і ставлення громадян до 
сплати податків, адже податкова реформа Сінгапуру, окрім вдало підібраних ставок, також включає в себе 
жорстку боротьбу із корупцією та позиціонування податків не як вилучення частки доходу, а як плату за 
суспільні послуги. Це сприяє підвищенню довіри громадян до держави, а без цього неможливо створити 
ефективну податку систему у країні.  
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ  
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Секція 1 

РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕТИВИ  РОЗВИТКУ 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ ЖІНОК В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС 
 

На сьогоднішній день є досить розповсюдженими гендерні стереотипи в економічній сфері, з якими 
стикається майже кожна жінка. До найбільш розповсюджених стереотипів належать наступні: чоловік повинен 
забезпечувати родину, тому він повинен отримувати більшу заробітну плату, ніж жінка, за однакову роботу; 
жінки за природою менш орієнтовані на професійну діяльність, більше орієнтовані на сім’ю, дітей; чоловік за своєю 
природою є значно кращим керівником/лідером, ніж жінка; жінки менш активні у пошуку роботи тощо [1]. Саме ці 
стереотипи суспільної свідомості і створюють підґрунтя для існування гендерної нерівності в Україні. 

Неурядова організація «Всесвітній економічний форум» (World Economic Forum) запропонувала кількіс-
ний вимірник рівноправності статей – Індекс гендерної нерівності (Gender Gap Index) [2]. Гендерний розрив 
оцінюється в чотирьох критичних сферах нерівності між чоловіками і жінками [2]: участі й можливості в 
економічній сфері; освіті; здоров'ї та тривалості життя; участі в політичному процесі. 

Основними принципами законодавчого урегулювання гендерної рівності Європейського Союзу є – 
заборона дискримінації за статевою ознакою; особливі заходи, що сприяють фактичному досягненню рівності 
жінок та чоловіків; призначення компенсацій та санкцій за порушенні права; запровадження відповідних інсти-
туційних механізмів захисту – омбудсмена та колегіальних органів установлених прав, уповноважених здійс-
нювати контроль за виконанням гендерної рівності.  

В країнах Європи використовуються різні підходи для досягнення гендерної рівності у політиці – законо-
давче регулювання, запровадження інституту омбудсмена з рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, 
створення відповідних органів із забезпечення гендерної рівності у парламентах, діяльність громадських ор-
ганізацій тощо. Найпоширенішим способом забезпечення рівних прав обох статей є створення системи законо-
давчої бази та запровадження механізмів її дотримання. У конституціях європейських країн гарантовано рівні 
можливості у висуванні кандидатур на виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування, 
гарантоване представництво жінок в усіх органах влади [3].  

Гендерна нерівність на ринку праці (де найбільшу частку робочих місць займають чоловіки і отримують 
вищу заробітну плату) і в соціальному житті, є гострою проблемою і потребує подолання гендерної 
дискримінації у всіх сферах життя в Україні. Держава повинна приймати заходи які б не формально, а реально 
усували прояви гендерної нерівності. 

В Україні вже здійснені перші кроки щодо вирішення проблем гендерної нерівності: – проведено ген-
дерний аналіз українського суспільства; – прийнято Верховною Радою України Закон України “Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”; – відбувається розробка механізму управління ґендерними 
процесами в системі законодавчої та виконавчої влади; – розпочато ґендерну експертизу українського законо-
давства тощо. Але для швидшого вирішення проблеми Україні необхідно перейняти досвід високорозвинених 
країн ЄС щодо практичної реалізації принципів гендерної рівності національного та міжнародного законодавства. 

Європейський Союз уже має значні досягнення в забезпеченні гендерної рівності. Наприклад, за останні 
12 років частка жінок на ринку праці зросла з 52% до близько 60%. Частка молодих жінок віком 20–24 роки 
становить 59% від усіх студентів європейських університетів. Однак гендерний розрив залишається. Так, на 
ринку праці жінки досі більше представлені на низькооплачуваних роботах, їх небагато на керівних посадах, їх 
середня заробітна плата в ЄС досі на 15% менша ніж у чоловіків. Лише 33,2% самозайнятих є жінками [4]. 

Впровадження ґендерних підходів до аналізу ринку праці має передбачати не тільки кількісні 
характеристики, а саме: рівень економічної активності або зайнятості населення, але й перехід до дослідження 
умов, форм та статусів зайнятості чоловіків і жінок. 
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НОВІ ПРОФЕСІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ 
 

На даний момент ринок праці охопив період глобальних змін. Ті професії та спеціальності, що були 
найбільш потрібними кілька років тому, зараз вже не такі затребувані, а в майбутньому можуть взагалі зникну-
ти. Багато спеціальностей витісняються сучасними технологіями. Нанотехнології, IT, штучний інтелект, вір-
туальна реальність диктують нам, які спеціальності будуть в подальшому необхідні. Ось чому, ця проблема на 
сьогодні є, як ніколи, актуальною. 

За прогнозами науковців, близько 40% робочих місць будуть замінені комп'ютерами вже в 2030-2040 
роках. Вчені припускають, що за 10 років може зникнути близько 50 професій, але замість них з’являться аж 
185 нових [1]. 

Машини тепер можуть виконувати різні важкі завдання, але вони не здатні відтворити художню чи 
професійну діяльність. Існує припущення, що найбільше ризикують залишитись безробітними ті працівники, 
які не мають цінності в економічному чи політичному плані: копірайтер, юрист-консультант, бібліотекар, пере-
кладач, листоноша, швея тощо. 

Є багато інформації про спеціальності, які стають не такими затребуваними, але наше завдання – 
дослідити нові професії на ринку праці. 

Більша частина нових перспективних професій зараз з’являється в ІТ-сфері. Це загальносвітова тенден-
ція. З’являється все більший попит на знання в сфері комп’ютерної техніки. Цьому передує поява нових 
об’єктів для дослідження та нових мов програмування. 

Найближчим часом наберуть популярності безліч спеціальностей, які належать до фармацевтики, 
оскільки на ринок виходить неабияка кількість лікувальних препаратів з-за кордону. Тобто, сфера має потребу в  
спеціалістах, які мають ґрунтовні знання в маркетингу, оскільки це надважливий елемент бізнесу будь-якої 
організації. На теперішній час в сфері медицини з’явилися такі нові спеціальності, як працівник у галузі ядерної 
медицини, генної інженерії, нейробіолог (спеціаліст, який вивчає функціонування, генетику, фізіологію та пато-
логію нервової системи [2]), вальвеолог (спеціаліст, який займається питанням збереження здоров’я людини і 
профілактики захворювань [3]), геронтолог (спеціаліст, який досліджує процес старіння людини та методи 
оптимізації довголіття [4]). 

У зв’язку з тим, що потрібно створювати приємну для роботи атмосферу в колективі, затребуваними стають 
спеціалісти в сфері мотивації і адаптації персоналу: спеціаліст із психології праці, соціальної адаптації, лайф-коуч. 

В сфері маркетингу стрімко розвивається SMM (маркетинг в соціальних мережах). Через вихід бізнесу в 
онлайн, з’являється потреба  в просуванні бренду, презентації нових продуктів, збільшенні продажів, створенні 
контент-стратегії, аналізу цільової аудиторії та дослідженні конкурентів. Це призводить до появи нових 
напрямків роботи у цій сфері. 

Перспективні вакансії, які поки що не існують, але, з високою ймовірністю, існуватимуть [5]: 
− спеціаліст з імплантації мозку; 
− інженер надрозумного транспорту; 
− гід по космосу; 
− кібердизайнер. 
Отже, всі наявні зміни, діджиталізація та автоматизація процесів призведуть до того, що галузь майбут-

нього, й теперішнього також – IT-сфера. Тому, можна зробити висновки, що IT-спеціальності – одні є одними із 
найбільш затребуваних не тільки в 2020 році, але й в найближчі 10-20 років. 

 
1. Петрів Н. Роботи проти людей: які професії через 10 років замінять «машини». URL: https://mi100 

.info/2020/08/06/roboty-proty-lyudej-yaki-profesiyi-cherez-10-rokiv-zaminyat-mashyny/ 
2. Нейробіологія. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Нейробіологія 
3. Змінюйся або помри. До 2030 року зникне півсотні професій. URL: https://glavcom.ua/publications/zminyuysya-

abo-pomri-do-2030-roku-znikne-pivsotni-profesiy-natomist-zyavlyatsya-186-novih-520807.html 
4.  Геронтологія. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Геронтологія 
5. Печерна А. Всесвітній економічний форум: майбутнє професій і 10 топ-навичок для 2025 року. URL: 

https://osvitanova.com.ua/posts/4427-vsesvitnii-ekonomichnyi-forum-maibutnie-profesii-i-10-top-navychok-dlia-2025-roku 
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ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ  
 

Кадрова політика підприємства – це система принципів, ідей, вимог, що визначають основні напрямки 
роботи з персоналом, її форми і методи [1]. 

Мета кадрової політики – забезпечення оптимального балансу процесів оновлення і збереження кількіс-
ного та якісного складу персоналу, його розвитку, у відповідності з потребами організації, вимогами діючого 
законодавства та станом ринку праці [2]. 

 

 
Рис. 1. Цілі кадрової політики підприємства 

 
Основними різновидами кадрової політики вважаються: політика набору кадрів, політика навчання, 

політика оплати праці, політика формування кадрових процедур, політика соціальних відносин [1]. 
 

 
Рис. 2. Чинники формування кадрової політики [1]. 

 
В залежності від безпосереднього впливу управлінського апарату на кадрову ситуацію в організації  

виділяють пасивну,  реактивну, превентивну та активну кадрову політику. 
Пасивна кадрова політика  характеризується тим, що у керівництва організації немає чітко вираженої 

програми дій по відношенню до персоналу і кадрова політика спрямована на усунення негативних наслідків.  
Реактивна кадрова політика характерна для підприємств, керівництво яких своєчасно виявляє симптоми 

кризової ситуації в роботі з персоналом (виникнення конфліктів, відсутність мотивації у персоналу і т.д.) і 
вживає заходів щодо вирішення виникаючих проблем. 

Превентивна кадрова політика передбачає наявність у керівництва організації обґрунтованих прогнозів 
розвитку ситуації при одночасному нестачі коштів для здійснення впливу на кадрову ситуацію [3]. 

Активна кадрова політика характеризується наявністю 
у керівництва організації обґрунтованих прогнозів її розвитку та відповідних їм методів і засобів впливу 

на персонал.  
У залежності від ступеня відкритості стосовно зовнішнього середовища при формуванні кадрового 

складу (принципової орієнтації підприємства на власний персонал або на зовнішній персонал) виділяють такі 
типи кадрової політики: 

1. Відкрита кадрова політика: підприємство готове прийняти на роботу будь-якого фахівця, якщо він має 
відповідну кваліфікацію, без урахування досвіду роботи у цьому або спорідненому йому підприємстві. 

2. Закрита кадрова політика: підприємство орієнтується на включення нового персоналу тільки нижчого 
посадового рівня, а заміщення відбувається з числа працівників підприємства. 
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Сьогодні більшість управлінців визнає, що конкурентну перевагу підприємства визначає передусім 
перевага персоналу даного підприємства порівняно з іншими, адже нова техніка, обладнання, сировина будь-
якої якості однаково доступні всім конкурентам на наявному ринку. Саме особливості роботи персоналу, їх 
знання, рівень підготовки і кваліфікації, постійний розвиток, своєрідна організація роботи і стимулювання 
найманих працівників можуть стати перевагою, недосяжною для конкурентів [4]. 

 
1. Балабанова Л.В. Управління персоналом. Підручник [Електронний ресурс] / Балабанова Л.В., Сардак 

О.В. // Центр учбової літератури. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: 
https://pidru4niki.com/12920522/menedzhment/kadrova_politika_pidpriyemstva. 

2. Крушельницька О.В. Управління персоналом [Електронний ресурс] / Крушельницька О.В., Мельничук 
Д.П. // Кондор. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: https://library.if.ua/books/45.html. 

3. Одєгов Ю.Р. Кадрова політика та кадрове планування [Електронний ресурс] / Одєгов Ю.Р.. – 2014. – 
Режим доступу до ресурсу: 
https://stud.com.ua/66326/menedzhment/tipi_kadrovoyi_politiki_zvyazok_strategiyeyu_rozvitku_organizatsiyi. 

4. Марченко В.М. Кадрова політика та кадрова стратегія підприємства [Електронний ресурс] / 
Марченко В.М., Хондока В.А. // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2017. – 
Режим доступу до ресурсу: http://global-national.in.ua/archive/20-2017/89.pdf. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 
 

На сьогодні, у зв’язку із стрімким загостренням економічної кризи, появою різноманітних соціальних, 
політичних та культурних чинників поглиблюється питання безробіття серед населення України. Дана 
проблема безумовно охоплює усі групи суспільства, проте кожного року найбільша частка безробітних 
припадає на молодь віком 15-24 роки [1]. 

Таблиця 1 
Рівень безробіття (за методологією МОП), у % до кількості економічно активного населення 

Вікові групи Рік 15-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-70 
2013 17,4 8,7 6,4 6,2 5,1 - 
2014 23,1 11,1 9,3 8,1 7,3 6,0 0,1 
2015 22,4 11,2 9,7 7,2 7,6 6,3 0,1 
2016 23,0 11,7 8,9 8,0 7,7 7,3 0,1 
2017 18,3 11,8 10,1 9,2 8,6 8,1 0,1 
2018 18,1 10,5 9,2 9,2 7,6 8,0 0,1 
2019 15,7 9,0 7,6 7,8 8,6 8,2 0,1 
2020 18,3 8,7 7,9 10,3 9,1 8,7 0,1 

 
Із даної таблиці видно, що рівень безробіття людей віком 15-24 роки перевищує кожну іншу категорію в 

середньому у 2-3 рази.  
Причиною такого негативного явища є несприятливість умов працевлаштування для молодих людей, які 

тільки розпочинають свою трудову кар’єру. Молодь – це соціально-вікова верства населення, яка знаходиться 
лише на первинному етапі свого становлення та адаптації до трудового способу життя, тому має певні 
обмеження у робочих можливостях. Через це ускладнюється її становище на ринку праці [2].  

Конкретними проблемами, які постають перед молоддю під час пошуку роботи є: 
− володіння лише теоретичними, а не практичними навичками; 
− брак або й повна відсутність досвіду, через що працедавці не бажають приймати на посади 

початківців; 
− завищені вимоги стосовно роботи; 
− низька заробітна плата; 
− погані умови праці; 
− незатребуваність персоналу у певних сферах; мала кількість робочих місць; 
− неможливість поєднувати роботу з іншими видами діяльності (навчанням, спортом, мистецтвом тощо).  
У зв’язку із даними проблемами молоді люди доволі часто шукають альтернативні шляхи заробітку і 

тому вдаються до таких варіантів як робота не за фахом, неофіційне працевлаштування, робота у тіньових 
секторах економіки, міграція за кордон тощо. 
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У результаті держава втрачає молоде економічно активне населення та можливих майбутніх спеціалістів. 
Через це збільшуються такі показники, як загальний рівень безробіття, кількість економічно пасивного насе-
лення, чисельність емігрантів, відсоток прихованої економіки, як наслідок скорочується ВВП, національний 
дохід. Саме тому проблема працевлаштування молоді є гостро актуальною і потребує негайного розгляду та 
вирішення. 

Способами подолання проблеми працевлаштування молодих людей є: 
− звернення більшої уваги на надання у навчальних закладах практичних умінь та навичок; 
− фінансування навчання та стажування безпосередньо на робочих місцях; 
− заохочування працедавців приймати на роботу молодь; 
− встановлення гідної оплати праці та врахування необхідних умов для молоді; 
− допомога у перекваліфікації працівників за необхідності; 
− створення співпраці між навчальними закладами та фірмами-роботодавцями; 
− створення Молодіжної біржі праці. 
Дана проблема є надзвичайно важливою, проте у сучасних умовах через стрімкий розвиток життя її 

важко подолати. Тому її необхідно вирішувати, застосовуючи увесь комплекс запропонованих, а також інших 
можливих варіантів розв’язку. 

 
1. Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості та віковими групами. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/rp/eans/eans_u/archbnsmv_u.htm. 
2. Єсінова, Н.І. Проблеми працевлаштування молоді на ринку праці України / Н.І. Єсінова, А.О. Голо зубова // 

Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2017. – Вип. 1 (25). – С.111-120. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА РОЗВИТОК ФРІЛАНСУ 
 

Пандемія COVID-19 негативно позначилася на економіці цілого світу. Однак, ситуація з ринком 
фрілансу залишається стабільною, оскільки невідомо коли закінчиться пандемія та карантин, тому  робота 
фрілансера стала ще більш актуальною. 

Фріланс – альтернатива офісній роботі, а фрілансер – позаштатний робітник, який сам собі знаходить 
клієнтів та виконує роботу за певну оплату. Найпоширенішими професіями серед фрілансерів є програміст, 
перекладач, журналіст, дизайнер, маркетолог та багато інших. Оскільки їх діяльність здійснюється за допо-
могою Інтернету і не потребує прямого контакту з людиною, попит на них в теперішній час зростає [1]. 

Багато фріланс-платформ проводять дослідження, як змінюється кількість замовлень на їх послуги, 
зокрема в час карантину. Серед них такі найвідоміші як Freelancehunt, Weblancer, Upwork. 

За останні пів року ситуація на ринку фрілансу була дуже мінливою. В березні та квітні показники 
зменшились, але травень стабілізував ситуацію, а в червні доходи почали збільшуватись. 

Як показали Інтернет-опитування, половина українських фрілансерів, котрі працюють з клієнтами з 
Європи, стверджують що попит не знизився, а 56% фрілансерів, у яких клієнти з США, зазначили що попит на 
їхні послуги зріс або залишився на колишньому рівні. 

Фріланс-платформа Freelancehunt продемонструвала свої показники замовлень під час карантину (рис.1) [2]. 

 

Рис.1. Показники замовлень під час карантину 2020 року за даними фріланс-платформи Freelancehunt 
 

Джерело: побудовано за даними [2] 
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З рисунка бачимо, що травень 2020 року не тільки демонструє зростання, але і фіксує рекорд. Середня 
кількість проектів в цьому місяці збільшилась з 3600-3800 тис. до 4200-4300 тис. на тиждень. 

Також збільшилась і кількість самих фрілансерів. У перші тижні карантину спостерігався пік їх 
активності. У березні 2020 року за тиждень відбувся стрибок нових реєстрацій, що склав 43,8% приросту 
порівняно з аналогічним періодом в лютому цього ж року. 

Що стосується динаміки по спеціальностях, то представники різних професій по-різному відреагували. 
Популярні категорії (програмісти, маркетологи, дизайнери) майже не відчули впливу пандемії, бо у них 
кількість замовлень і гонорари практично не змінилися.  

Що стосується архітекторів та бізнес-консультантів, то в них ситуація склалась по-іншому – бюджет 
їхніх проектів значно зменшився, як і кількість замовлень. 

Бізнес-консультанти постраждали одними з перших, оскільки через карантин компанії почали відмовля-
тися від їх послуг, а замовники архітектурних проектів не ризикнули будувати будинки в кризу. 

А от хто виграв під час пандемії, то це розробники мобільних додатків. Пришвидшення переходу бізнесу 
в онлайн та активне користування людей мобільними додатками, допомогло їм вийти на новий рівень. 

У підсумку можна ствердити, що багато компаній переконалися у ефективності та перевагах фрілансу і 
цей формат роботи буде й надалі популярним. 

 
1. Грішнова О. А. Фріланс: нові можливості і проблеми реалізації трудового потенціалу / О. А. 

Грішнова, О. О. Савченко // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – № 1. – С. 8-12. 
2. Динаміка кількості замовлень [Електронний ресурс] https://freelancehunt.com 
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МОБІЛЬНІСТЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 
 

Рух трудових ресурсів – це зміна чисельності працівників, зайнятих на підприємствах, в організаціях та 
інших ланках народного господарства, зумовлена впливом факторів їх внутрішнього і зовнішнього середовища. 
Існують три види руху трудових ресурсів: природній рух, плинність кадрів та рух обумовлений виробничими 
обставинами, які спричинює, як правило, внутрішнє середовище. 

В сьогоденні міжпрофесійна мобільність значною мірою притаманна країнам з розвинутою ринковою 
економікою. Вона означає зміну працівниками своєї професії, що пов’язано з бажанням зміни своєї роботи в 
межах своєї організації або влаштувавшись в іншу організацію [1]. Останнім часом така мобільність значно 
посилилась через швидкі темпи розвитку науково-технічного прогресу.  

Під впливом науково-технічної революції значно знижується необхідність в потребі працівників одних 
професій та зростає необхідність в інших. Більше того, внаслідок значного підвищення продуктивності праці у 
виробничій сфері зменшується чисельність зайнятого в ній економічно активного населення. Працівники, які 
покидають виробничу сферу, знаходять своє місце у сфері послуг.  

 

 

Рис. 1. Популярні галузі за кількістю вакансій станом на 2019р. [2] 
 
Переміщення трудових ресурсів із однієї сфери економіки в іншу рівнозначне міжпрофесійній 

мобільності, оскільки воно, як правило, пов’язане із зміною працівниками своїх професій і спеціальностей на ті, 
які потрібні для роботи у новій сфері прикладання праці.  

Міжрегіональна трудова мобільність, як правило, зумовлена тим, що різні регіони країни відрізняються 
можливостями з працевлаштування людей. Міжрегіональна трудова міграція населення за таких умов 
відбувається із регіонів з меншими у регіони з більшими можливостями працевлаштування, тобто з менш 
напруженою ситуацією на ринку праці [3].  
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В умовах кризи, якою охоплена економіка України, позитивна роль всіх зазначених напрямків трудової 
мобільності населення, надзвичайно велика. Таким чином висока трудова мобільність населення сприяє 
забезпеченню ринку праці засобами до існування. Крім того, вона сприяє задоволенню потреби у трудових 
ресурсах для виробництв, що відроджуються або заново формуються. 

У вирішенні цієї проблеми вагому роль може зіграти тісна співпраця між регіонами України по виве-
денню з кризового стану підприємств та організацій, створення нових господарських об’єктів галузей еконо-
міки, які за мінімальних вкладень забезпечують максимальний прибуток. Для працездатного населення, яке 
мігрує з метою працевлаштування в інші регіони, було б доцільно виділяти певну кількість квот та полегшити 
систему з продажу житла. Позитивну роль також здатна відіграти державна підтримка малого бізнесу і 
підприємництва, підвищення привабливості національної економіки для іноземних інвестицій. 

 
Звонар Й. П. Вплив трудової мобільності населення на конкурентоспроможність соціально-трудового 

потенціалу. Інноваційна економіка. 2012. № 7. С. 182–186. 
2. Ринок праці: подолати трудову міграцію. URL : https://www.rudana.com.ua/misto/ rynok-praci-podolaty-

trudovu-migraciyu.   
3. Сушенцева Л. Л., Сушенцев О. О. Вплив професійної мобільності на конкурентоздатність фахівця на 

сучасному ринку праці. Молодий вчений. 2016. № 4. С. 568-572 
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ОРІЄНТАЦІЯ НА ІНКЛЮЗИВНІСТЬ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ 
 

Нинішній суспільний діагноз – загострення нерівності між людьми за статками і можливостями для осо-
бистісного розвитку, порушення прав людини, дискримінація – актуалізував необхідність переходу до загально-
доступного інклюзивного розвитку. Стало очевидним, що за економічного зростання у попередні роки ці 
проблеми не розв'язані, а деякі з них навіть загострилися, і це формує виклики подальшому економічному 
прогресу та соціальній згуртованості суспільств. Відтак в офіційних міжнародних документах, наукових працях 
і під час громадських дискусій акцентується увага на інклюзивності. Більшою мірою йдеться про інклюзивну 
освіту, соціальну інклюзію і меншою – про економічну інклюзію, хоча дедалі очевиднішою видається 
доцільність використання інклюзивних підходів у різних сферах життєдіяльності. 

Акцент економічної інклюзії – на продуктивній зайнятості для всіх груп населення, їхньому задіяні в еконо-
мічній діяльності та створенні доданої вартості. А вже таким чином забезпечується участь у розподілі доходів. 

Поряд із задоволенням базових потреб щодо забезпечення умов отримання освіти, доступу до ресурсів і 
громадського транспорту тощо в контексті інклюзії важливо всім людям надавати можливості для зайнятості, 
розкриття своїх індивідуальних здібностей. Інклюзивність пов'язується із гнучкими ринками праці (з незнач-
ними обмеженнями найму працівників), низькими податками на підприємництво, стимулами для інновацій, 
високими витратами держави, бізнесу, а також громадян (на освіту, професійну підготовку, допомогу по 
безробіттю, охорону здоров'я) і вирівнювальною соціальною політикою [1]. Витрати на створення, припустимо, 
робочого місця для працівника з особливими потребами, подеколи можуть бути значно вищими, ніж для 
звичайного працівника. 

До того ж необхідно формувати середовище соціальної толерантності та солідарності. У доповіді ООН 
"Формування інклюзивного суспільства: практичні стратегії сприяння соціальній інтеграції" від 2007 р. 
зауважується, що вартість інклюзії є високою, але вартість виключення і упущених можливостей ще вища 
(ідеться про соціальні конфлікти, насилля, розділення суспільства тощо) [2]. 

Отже, важливе значення для інклюзії має, по-перше, загальний рівень добробуту населення країни і, чим 
він вищий, тим толерантніше ставлення до вразливих, обділених груп населення. По-друге, зважаючи на 
посилення нерівності у статках, важливим є підхід, "щоб багаті поділилися з бідними". Але не в прямому сенсі, 
а щоб брали участь (як партнери, поряд із владою) у формуванні доступу до ресурсів для вразливих категорій 
населення з метою підвищення їхніх життєвих шансів, ставали більш соціальновідповідальними, солідарними. 
По-третє, для подолання нерівності та зменшення перепон для соціальної інтеграції швидше за все потрібна 
політична воля, а вже потому грошові витрати. Зазвичай позитивні ефекти інклюзії цілком очевидні, як, 
наприклад, щодо соціальної, фінансової інклюзії.  

Ключовими засадами інклюзивного розвитку є такі: широкі суспільні цілі та всебічний розвиток людини; 
скорочення нерівності й бідності, забезпечення згуртованості (соціальна інклюзія); активна участь громадян в 
економічній діяльності (економічна інклюзія); участь у бережливому використанні природних ресурсів і захисті 
навколишнього середовища (екологічна інклюзія); формування рівноцінних базових умов і шансів для жителів 
у містах і сільській місцевості (територіальна інклюзія), інклюзія між поколіннями [3]. Інклюзія є справою 
високовартісною і подеколи неоднозначною за ефектами, і це потребує подальших досліджень. Однак є 
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підстави погодитись із застереженням, що вартість ексклюзії (виключення певної частини громадян) і упу-
щених від цього соціально-економічних вигід є ще вищою. 
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 СУЧАСНІ РЕАЛІЇ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
 

Стан ринку праці та процеси у сфері зайнятості населення належать до соціально-економічних парамет-
рів, що визначальним чином впливають на суспільний розвиток і конкурентоспроможність національної еконо-
міки. З одного боку, ринок праці – елемент економічної системи, від якого залежать вектор і темпи макро-
економічної динаміки, а з іншого – він опосередковує вплив макроекономічної політики та макроекономічного 
розвитку на добробут населення та стан багатьох соціальних процесів, зокрема забезпечує розподіл винагороди 
за працю. Ринку праці належить важлива роль у забезпеченні успіху ринкових реформ. Одним із основних 
показників соціально-економічного розвитку держави, який відображає результати діяльності резидентів 
країни, що виробляють товари та послуги й охоплює витрати населення на споживчі товари, послуги (або 
споживання домашніх господарств), державні закупівлі товарів і послуг, інвестиції та чистий експорт, є ВВП.  

Сучасний ринок праці України характеризується професійно-кваліфікаційним дисбалансом робочої сили 
та неоднорідністю кон’юнктури. У деяких регіонах вона є трудонадлишковою (пропозиція робочої сили пере-
вищує попит на неї). Це здебільшого сільськогосподарські території країни. В інших регіонах навпаки – є 
трудодефіцитною. У них провідними вважаються наступні економічні галузі: будівництво, хімічна, добувна, 
оборонна промисловості, що мають проблеми із задоволенням потреб у працівниках. На цих виробництвах 
користуються попитом фахівці високої кваліфікації, але їх підготовка здійснюється у недостатній кількості і 
зорієнтована не на потреби економіки, а на ажіотажний попит на певні спеціальності. Ще однією особливістю 
сучасного ринку праці є постійно зростаюча кількість переселенців, які залишили попередні робочі місця у 
зв’язку із політичним та воєнним конфліктами на півдні та сході країни. [2] 

Дослідження рекрутерів, показують, що першість по затребуваності закріплено за фахівцями IT-галузі. 
При цьому затребувані не тільки фахівці, які займаються розробкою і тестуванням програмних продуктів, а й 
фахівці з підтримки вже розроблених і впроваджених систем.  

Друга позиція – за фахівцями з продажу та маркетологами. Зараз бізнесу як повітря потрібні люди, які 
вміють продавати і заробляти гроші "тут і зараз". Та й компенсації у таких фахівців зазвичай прив'язані до 
обсягу продажів. Дефіцитними залишаються висококваліфіковані технічні фахівці на виробництві. Кваліфі-
ковані інженери-електронники, інженери з якості, енергетики та проектувальники – на вагу золота. Замикають 
п'ятірку топових напрямків – аграрії. [1] 

Відповідно до сучасних реалій соціально-економічного розвитку країни головними напрямами стратегії 
розвитку ринку праці в Україні, повинні стати:  

− досягнення балансу між попитом і пропозицією робочої сили;  
− створення нових робочих місць, вдосконалення механізмів працевлаштування наймеш конкуренто-

спроможних верств населення (молоді, випускників навчальних закладів, жінок, які мають 
неповнолітніх осіб тощо);  

− удосконалення системи моніторингу та прогнозування ситуації на ринку праці, забезпечення інфор-
маційної підтримки суб’єктів малого підприємництва, зокрема з питань організації та провадження 
підприємницької діяльності;  

− розроблення та виконання регіональних програм мікрокредитування суб'єктів малого підприєм-
ництва, удосконалення правового, адміністративного і економічного механізму державного регулю-
вання виробничих та соціально-трудових відносин з метою запобігання нелегальній (тіньовій) зайня-
тості населення;  

− запровадження професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які можуть опинитися 
або перебувають під загрозою звільнення за ініціативою роботодавців, продовжити практику державної 
підтримки особам старше 45 років отримання другої освіти за рахунок державних коштів; 

− поширення практики стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників, студентів, учнів 
вищих та професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях.  
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Bиходячи із сучасних реалій, конкретні заходи щодо розвитку ринку праці повинні бути гнучкими та 
мати економічний та соціальний ефект, тому перспективи подальшого розвитку та вдосконалення ринку праці 
України пов’язані з підвищенням рівня зайнятості та зменшенням рівня безробіття. Для досягнення цієї мети 
потрібно сформулювати пріоритетні напрямки реформування ринку праці. Подальших досліджень потребує 
детальне вивчення перспектив участі України в загальноєвропейському ринку праці, можливості впровадження 
зарубіжного досвіду в сфері ринку праці в Україні, перспективи переходу українського ринку праці на 
європейські стандарти. 

 
1. Економiка i органiзацiя управлiння. Перспективи розвитку ринку праці України. Т.П. Збрицька, І.М. 

Васильєва. 
2. Л.Г. Федунчик Fedunchyk, L.G. Ринок праці в Україні: проблеми та напрями їх вирішення. 
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ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Ні для кого не дивно, що у наш час усюди популяризують використання технологій ІТ. Вони постійно 

розвиваються і поширюють свій вплив на різноманітні сфери діяльності. Важко уявити якісь аспекти підпри-
ємництва та бізнес-процесів, які б якимось чином не використовували інформаційні технології. Це дуже зручно, 
ефективно та значно підвищує кваліфікацію підприємств та компаній.  

HR-відділи також не є винятком. Аналітично було доведено, що інформаційно-комунікаційні технології, 
такі як Інтернет, мобільний зв'язок, нові засоби масової інформації у сфері HR, можуть значно сприяти 
виконанню кадрової політики організацій. Технологічний прогрес може мати величезний вплив на відділ кадрів 
підприємств. Це дозволяє компаніям вдосконалювати свої внутрішні процеси, основні компетенції, відповідні 
ринки та організаційну структуру в цілому [1]. 

Через епідемічну ситуацію в країні, усі процеси поступово переводять у електронний формат. З однієї 
сторони, ці дії обіцяють нам тільки позитивні результати. Більшість сфер діяльності стають повністю доступ-
ними в Інтернеті та не потребують фізичної явки осіб для їх використання чи праці. Однак стрімкий перехід на 
електроніку несе за собою низку проблем для процесів управління персоналом: 

ü пониження продуктивності через незмогу швидко ознайомити працівників з новими системами та 
структурою роботи; 

ü ненадійна комунікація з і між персоналом через втрату живого контакту та проблемний Інтернет; 
ü затримки у делегації завдань; 
Залежно від вікової категорії працівникам буває складно розібратися у роботі з комп’ютерними 

програмами. До них часто відносяться особи старшого віку або люди, які раніше не мали справи з технікою. 
Наприклад, автоматизація прийомів у лікарнях. Медсестри та лікарі тепер зобов’язані вносити діагнози та 
деталі прийому пацієнтів у програму на комп’ютері. Через нестачу навичок, цей процес відбувається дуже 
повільно, трапляються помилки та збої у роботі. Працівники часто впадають в паніку та стресовий стан, що 
несе за собою ще більше проблем. 

Управління персоналом стає справжнім випробовуванням при віддаленій роботі. Відсутній прямий 
зв’язок з працівниками, що вповільнює передачу інформації та завдань між працівниками. Причиною цього 
також може бути нестача навичок користування комп’ютером, відсутність комунікації у месенджерах або 
навіть більш халатне ставлення працівників до роботи через «домашню атмосферу». Вони можуть не зразу 
піднімати слухавку і відповідати на повідомлення, що негативно вплине на продуктивність. Тому важливо чим 
швидше вирішити дані проблеми [2]. 

Серед проаналізованих шляхів виправлення ситуації можна виділити наступні: 
ü ввести спеціальні тренінги по ознайомленню з електронними ресурсами та програмами для праці; 
ü створити робочі бесіди та періодичні конференції для покращення комунікації з працівниками і 

тімбілдингу; 
ü використовувати різноманітні програми для делегації завдань та спостереженням за виконанням роботи; 
Підсумовуючи, можна сказати, що інформаційні технології однозначно приносять багато користі у всі 

сфери діяльності та спрощують процеси для відділів HR. Проте до цього потрібно готуватись заздалегідь та 
навіть адаптуватися при стресових ситуаціях (епідемії, економічні кризи, тощо). 

 
Impact of Information Technology on Human Resource Management. URL: 

https://www.profilesasiapacific.com/2020/01/21/ information-technology-hrm/. 
2. Ljubisa Micic, Veselin Radosavac // Influence of Information Technology to Human Resources Management: 

Key Trends in 21st Century. – 2018. – С.24-58. 
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УСМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 
 
Пошук роботи була, є і буде однією із найважливіших тем для студентів. Це питання є актуальним не 

лише для України, а й для усіх цивілізованих країн світу. Кількість саме молодих спеціалістів в нашій країні 
досягає чверті загальної кількості працездатного населення, тому проблема їх безробіття є такою важливою.  

На сьогодні наявність вищої освіти ще не гарантує тобі роботу з хорошими умовами. Роботодавці, готові 
взяти ще недосвідченого студента, пропонують надзвичайно низьку оплату праці, що дуже загострює ситуацію. 
Відсутність перспектив і невідповідна заробітна плата змушують студента після закінчення університету відчу-
ти не тільки матеріальну бідність, а духовну, тому що роки, проведені за книжками і конспектами, здава-
тимуться просто дарма втраченими.   

Через вище згадані причини студенти все частіше вибирають між навчанням і роботою друге. За даними 
Державної служби статистики України, у 2018 р. рівень економічної активності серед осіб у віці 30 – 34 років 
становив 83,3 %, у віці 25 – 29 років – 79,6 % та був вищим, ніж в середньому серед населення віком 15 – 70 
років (62,6 %). В той час як серед осіб віком 15 – 24 роки цей показник склав лише 33,7 % (для порівняння, в ЄС – 28 
%рівень економічної активності молоді у віці 15 – 24 роки у 2018 р. становив 41,7 %)[1]. Невисокі показники 
економічної активності в наймолодшій когорті значною мірою пояснюються тим, що саме в цей період життя 
молодь отримує освіту, відкладаючи свій вихід на ринок праці. Такий рівень безробіття у молоді пояснюється 
складністю знайти роботу за фахом одразу після закінчення вищого навчального закладу. В Україні 51% молоді 
працює не за фахом[2].  

Ще однією проблемою варто виділити неправильний вибір, адже професія може як не підійти студентові, 
так і виявитись зовсім не актуальною на ринку праці.  Однією з головних причин виникнення даної проблеми 
можна вважати школу. 11 років дітям дають загальні знання, зовсім не акцентуючи увагу на особистих якостях. 
Майбутньому економісту не є важливою будова атома Хлору, а хірургу – теорема Піфагора. 

Незайнята частина населення є нестабільною, а її вагомою частиною є молоді люди, тому зростання їх 
безробіття призводить до негативних  економічних і соціальних  наслідків. Більше 40% опитаних студентів 
третього курсу спеціальності економіка підприємства, на рахунок майбутньої професії, відповіли, що не мають 
у планах працювати по своїй професії.  

Щоб вирішити цю проблему варто ввести у школі заняття для визначення професії, на якому школярі 
зможуть себе відчути в тій чи іншій професії та визначити чи цікава їм дана сфера. Такого роду уроки дадуть 
майбутнім спеціалістам бачення того, що їх чекатиме. 

Іншою ж проблемою безробіття молоді, а саме випускників вищих навчальних закладів є їх низька кон-
курентоспроможність. Студенти, що лише здобули професію не мають ще необхідного досвіду та достатньої 
якості отриманих знань, щоб конкурувати з вже досвідченими працівниками. Молоді люди, які успішно закін-
чили вищий навчальний заклад і володіють необхідними знаннями, не завжди отримують гідні пропозиції 
роботи, які б врівноважили їх знання і заробітну плату.  

Отож, для усунення вище згаданих проблем для молодих людей, варто спробувати створити профорієнтаційні 
курси, на яких можна б було дізнатись про підвищення професійної кваліфікації та актуальність своєї професії, а 
роботодавцям сплачувати заробітну плату, яка б відповідала професійним навичкам та знанням. 

 
1. Економічна активність населення України 2018. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_EAN_2018.pdf . 
2. В Україні 51% молоді працює не за фахом – Служба зайнятості. URL: https://www.segodnya.ua/ua/politics/v-

ukraine-51-molodezhi-rabotaet-ne-po-professii-sluzhba-zanyatosti-1019495.html (дата звернення 02.03.2020). 
 
 

Курачицький Д. В. 
студ. групи  ЕК – 43 

Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри МПА  Мороз Л.І. 
 

СОЦІО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 
 
У сучасних умовах господарювання підприємствам необхідні працівники, які зможуть допомогти їм 

розвиватися. В результаті, корпоративні компетенції і моделі організаційної поведінки, які в даний час стають 
найважливішими для конкурентоспроможності та ефективності підприємств, фокусуються на креативних 
підходах. 

Креативність працівника – це його творчі здібності або кмітливість. Це здатність людини приймати 
нестандартні рішення і абсолютно нові ідеї в ситуаціях, які, на перший погляд, здаються безвихідними [1]. 



 
 

294 

Креативність вважають особливою цінністю для розвитку суспільства, яка стала основою діяльності багатьох 
успішних іноземних та вітчизняних підприємств. 

Об’єктивними причинами, які змушують розвивати креативний потенціал персоналу кожного підпри-
ємства, є: еволюційна вимога часу, яка посилює інноваційність у всіх сферах життя людини; чинник, який за 
суттю відображає розвиток як окремої особи, так і підприємства в цілому; сучасний інструмент впливу, який 
підвищує адаптаційну здатність підприємства та персоналу; конкурентна перевага якісно іншого характеру; 
інформаційно-інтелектуальне суспільство [2]. 

Рішення комплексних завдань, критичне мислення і творчі здібності – це перша трійка найбільш 
затребуваних навичок в 2020 році, що відзначається в доповіді Future of Jobs Всесвітнього економічного фору-
му [3]. У світі технологій, що розвиваються, і нових підходів до ведення бізнесу, керівники компаній вступають 
в жорстокий бій за людські ресурси, які здатні творчо мислити і вирішувати те, що неможливо. Креативність 
або творче мислення проявляється саме у використанні творчого потенціалу. Використання нестандартних 
методів і підходів у розв’язку задач і проблем та правильна постановка задач і є основою творчого потенціалу. 

Поняття «творча людина» означає людину, яка потенційно здатна до творчості [4, 5]. В О.Моляко 
запропонував структурну модель творчого потенціалу зі складовими, основними з яких є: задатки, інтереси, 
допитливість, швидкість у засвоєнні нової інформації, вияв загального інтелекту, емоційна забарвленість 
окремих процесів, наполегливість, творчість, схильність до зміни варіантів, інтуїтивізм, здатність розробити 
особистісні стратегії й тактики. 

Оцінка творчого потенціалу є непростою справою, оскільки метод анонімного анкетування потрібує 
формування правильного набору питань, які б охоплювали різні сфери і риси творчості, а також багато чого 
залежить від самосвідомості і самооцінки респондентів. Аналіз дослідження проводився за параметрами, 
одержаними оцінками в балах і відсотках та побудованими діаграмами. 

 
Таблиця 1 

Результати дослідження 

Параметр Середня к-сть балів/максимально можливі бали У відсотках 
 Межі допитливості  9,82/12,00 

 
81,82 

 Віра в себе 9,09/12,00 75,76 
 Постійність 4,91/6,00 81,82 
 Амбіційність 2,45/3,00 81,82 
 Слухова пам’ять 4,00/6,00 66,67 
 Зорова пам’ять 2,73/3,00 90,91 
 Намагання бути незалежним 2,18/3,00 72,73 
 Здатність абстрагуватися 4,91/6,00 81,82 
 Ступінь зосередженості 2,18/3,00 

 
72,73 

Сума 42,27/54,00 78,45 
 

Були протестовані 7 респондентів віком до 25 років, 2 – віком 31-40 років, 2 – віком 41-50 років. Всі вони 
працювали, або працюють зараз. Середня кількість набраних ними балів складає 42,27.  Бачимо, що творчість 
проявляється по різному у самостійній і груповій діяльності, кількість генерованих ідей значно збільшується 
при звичайних, зворотних, подвійних мозкових атаках. 

Відмічено, що слухова пам'ять у осіб до 25 і осіб 31-50 років однакова, але у відсотковому значенні у 
першої категорії вона складає 11%, а у другої – 12%.У осіб до 25 років результати з допитливості, віри в себе 
лише трохи переважають, ніж в осіб 31-50 років, а от результати з постійності, амбіційності, намагання бути 
незалежними і здатності абстрагуватися – значно кращі. Особи 31-50 років мають невелику перевагу у зоровій 
пам’яті і ступені зосередженості. 

Аналіз діаграм показав, що серед опитаних: одна людина має значний творчий потенціал (49 і більше 
балів), решта десять мають нормальний творчий потенціал (24-48 балів). При чому прослідковується законо-
мірність, що особи до 25 років мають більший творчий потенціал, особливо ті, хто працює, чи мали досвід 
роботи, ніж особи 31-40 і особи 41-50 років. Це можна пояснити тим, що молоді люди не мають значного 
досвіду, мають менше стереотипів, обов’язків, ціна їх «помилок» обходиться менше, ніж у зрілих осіб. Все це в 
комплексі сприяє нестандартному підходу до розв’язання поставлених проблем. Можливо, у зрілих осіб є 
прихований творчий потенціал, так як буває, що «рутина з часом вбиває творчість». Серед параметрів пере-
важає зорова пам’ять, низький показник у слухової пам’яті. Сьогодні важливим завданням менеджменту персо-
налу є максимально сприяти розвитку креативності, тобто перетворити працівника на творчу особистість, 
здатну до постійного пошуку реалізації виробничих цілей підприємства. 
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 ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 
 

Ринкові перетворення в Україні супроводжуються багатьма відчутними соціально-економічними наслід-
ками для суспільства, в тому числі й безробіттям населення. Безробіття молоді на сьогоднішній день є дуже 
актуальною проблемою. Щорічно на ринок праці виходить велика кількість випускників шкіл, професійно-
технічних та вищих навчальних закладів. Юнакам і дівчатам після закінчення навчання, як правило, дуже  
важко  влаштуватися на роботу. 

Молодь – це головна складова ринку робочої сили. Вона володіє необхідним потенціалом, реалізація 
якого найближчим часом може істотно покращити економічне та соціальне становище суспільства і відродити 
національно-духовні надбання українського народу. 

Дериховська В.І. [1, с. 535] зазначає, що  однією з головних перешкод на шляху працевлаштування 
молоді стоїть проблема невідповідності отриманих у стінах навчальних закладів знань, вмінь та навичок 
запитам роботодавців. Освітній ринок суттєво відстає від вимог народного господарства, а слабка практична 
підготовка сучасного випускника викликає незадоволеність роботодавців та перекладає на їх плечі необхідність 
трудової адаптації чи  навіть перекваліфікації молодого фахівця. Непідготовленість молоді до роботи в реаль-
ному бізнесі, відсутність знань про головні закони та особливості його функціонування, слабкі комунікативні 
навички, що ускладнюють процес міжособистісного спілкування (вміння вести переговори, бути переконливим, 
гідно презентувати себе та фірму, постійно здійснювати особистісний емоційний контроль), слабкий рівень 
самоорганізаторських навиків, переоцінка власної вартості як трудового ресурсу нівелюють рівень 
конкурентоспроможності молоді та, як наслідок, значно ускладнюють процес її працевлаштування. 

Варто звернути увагу на мотивацію працевлаштування молоді. Велика частка випускників вищих про-
фесійних навчальних закладів не знають свого майбутнього місця роботи, тобто випускники недостатньо проін-
формовані щодо можливостей своєї професії і через це, певною мірою, не можуть спланувати майбутню 
професійну кар’єру. 

Автори Іль’єнкова С.Д. та Кузнєцов В.І. [2, с. 3-4], виділяють ще деякі фактори, що перешкоджають мо-
лоді на ринку праці: а) трудова нестабільність (навчання, строкова служба, вступ у шлюб та дітонародження); 
б) потреба у додаткових пільгах стосовно умов праці та додержання роботодавцем відповідних норм націо-
нального трудового законодавства; в) завищені вимоги та самооцінка, а також інфантилізм значної частини 
молодих працівників, що виливається у прагненні менше працювати, але більше отримувати та вимагати. 

Правомірним є виділення молодіжного сегменту ринку праці (молодіжного ринку праці). Його основною 
особливістю слід вважати «двоїстість»: з одного боку, молода робоча сила характеризується порівняно більшою 
мобільністю, адаптивністю, гнучкістю, тобто, потенціалом розвитку; з іншого – її ж характеризують брак 
освіти, кваліфікації, практичних вмінь та навичок, стабільності, що свідчить про незавершеність процесу 
соціалізації. 

Так, Швець П.А [3, c. 153] зазначає, що серед причин безробіття молоді – відсутність сталих взаємозв’яз-
ків між навчальними закладами, роботодавцями та місцевими органами виконавчої влади, недостатня моти-
вація молоді до оволодіння робітничими професіями, низький рівень професійної адаптації молодих праців-
ників на виробництві. 

Процес працевлаштування передбачає взаємозв’язок та взаємовплив двох складових: вимог, очікувань та 
сподівань самої молоді щодо майбутньої роботи, а також пред’явлення роботодавцями вимог до потенційних 
працівників. І майбутні працівники, і роботодавці, керуючись власними інтересами, висувають певні вимоги. 
Перші – щодо рівня заробітної плати, умов та режиму роботи, пільг, заохочень та премій, соціальних гарантій, 
можливостей кар’єрного росту; другі – щодо мотивації праці, освітньо-кваліфікаційного рівня, практичних 
навичок і досвіду роботи, трудової дисципліни тощо. 

Молоді спеціалісти, випускники вищих навчальних закладів стикаються з низкою проблем при переході 
від сфери освіти до сфери зайнятості, насамперед при працевлаштуванні, у питаннях умов та оплати праці, 
ставлення з боку роботодавців тощо. Це є реаліями сучасного ринку праці, на якому молодь, в силу своєї 
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низької конкурентоспроможності, потрапляє у вразливе становище і, як наслідок, опиняється під загрозою 
безробіття та дискримінації. 
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ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 
 

Ринок праці є невід’ємною частиною розвитку реального сектору економіки. На його особливості та 
формування значний вплив здійснили історичні, соціально-економічні умови, які складалися в країні на протязі 
тривалого періоду часу. Ринок праці є одним з головних компонентів ринкової системи, яка базується насам-
перед на людських відносинах, що формують їх рівень і якість життя. Теоретико-методичні аспекти ринку 
праці в Україні досліджували багато фахівців – В. Гриньова [1], Д. Богиня [2], Г. Кулікова [3],          М. 
Долішній [4], С. Злупко [4] та ін. Метою статті є глибокий аналітичний підхід до вивчення сучасного стану 
ринку праці України, виділення актуальних проблем і запропонування шляхів їх вирішення. 

Серед причин, що впливають на зростання безробіття в Україні протягом останніх років слід назвати 
наступні: 

ü підвищення мобільності трудових ресурсів через військові дії на Сході країни; 
ü падіння сукупного попиту на товари та послуги внаслідок низької купівельної спроможності 

більшої частини українського населення; 
ü зменшення обсягу вітчизняного реального виробництва в умовах фінансової та економічної кризи; 

відсутність вільних робочих місць при значній кількості безробітних; 
ü відсутність заохочувальних стимулів для роботодавців при працевлаштуванні молоді та інвалідів; 
ü небажання роботодавців приймати на роботу некваліфіковану та недосвідчену молодь; 
ü низькі офіційні зарплати, що пропонуються на робочих вакансіях; 
ü високий рівень корупції, особливо на великих підприємствах і в державних установах при 

працевлаштуванні на «престижні» вакансії. 
Не зважаючи на перелічені вище причини, ринок праці нашої держави цього року зазнав значного удару 

внаслідок пандемії COVID-19. Причому український ринок праці зазнав негативного впливу пандемії COVID-
19 одразу за кількома напрямами. По-перше, на розвиток ситуації на українському ринку праці впливають 
зміни в тому сегменті національної економіки, функціонування якого зорієнтовано на внутрішній ринок 
України. По-друге, у тому сегменті національної економіки, функціонування якого зорієнтовано на зовнішній 
(світовий) ринок. По-третє, на розвиток ситуації на українському ринку праці впливають зміни в стані, що 
склався нині з безпосередньою міграцією робочої сили з України закордон. Адже Україна є доволі великим 
нетто-експортером робочої сили та послуг праці на світовому ринку.  

Безробітними стали сотні тисяч громадян: як представників інтелектуальної праці, так і найпростіших 
професій. З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тис. осіб, що 
на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Нині відновлюється робота підприємств та 
організацій по всій країні. Як наслідок, поступово зменшується кількість зареєстрованих безробітних та зростає 
кількість поданих до служби зайнятості вакансій. Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у 
травні їх кількість становила 97 тис. осіб, у червні – 75 тис., у липні – 68 тисяч. 

Під час дії карантину фахівці центрів зайнятості не припиняли підбирати для безробітних підходящі 
вакансії, а для роботодавців – кваліфікований персонал. Так, за п’ять місяців карантинних обмежень роботу 
вдалося знайти для 245 тис. громадян, з них – 168 тис. безробітних. 

У липні роботодавці подали центрам зайнятості 61 тис. вакансій, що на 5%, більше ніж у червні, та на 
40% (або на 18 тисяч) більше, ніж у квітні поточного року. Станом на середину серпня на одне робоче місце 
претендувало 9 безробітних.Це означає, що роботодавці, які бажають збільшити штат, можуть знайти собі 
співробітників, скориставшись послугами центрів зайнятості. 

Станом на 20 серпня статус безробітного мають майже 488 тисяч українців (проти 276 тисяч на цю ж 
дату минулого року), допомогу по безробіттю отримують 411 тисяч громадян. Завдяки постійній співпраці з 
роботодавцями кількість вакансій у базі даних служби зайнятості з початку дії карантину становила 285 тисяч 
одиниць. Найбільшим попитом користувалися кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуго-
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вування та експлуатації устаткування, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані праців-
ники. Відчутно меншим був попит на професіоналів – інспекторів, провізорів, економістів, інженерів та лікарів. 

Під час карантинних обмежень, аби максимально зберегти робочі місця, Урядом було напрацьовано 
алгоритм підтримки малого та середнього бізнесу. Тим, хто змушений був зупинити чи скоротити свою 
діяльність, почала надаватися допомога по частковому безробіттю. Допомога встановлюється за кожну годину, 
на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної сітки або 
окладу, але не більше розміру мінімальної заробітної плати (нині це 4723 грн) на місяць. Станом на 20 серпня 
до центрів зайнятості вже подано понад 220,5 тис. пакетів документів (з них – 192,6 тис. – від фізичних осіб-
підприємців, які є застрахованими особами), прийнято 202 тис. позитивних рішень для надання фінансової 
допомоги 365,6 тис. працівників (з них майже 179 тис. – ФОПи). Після п’яти карантинних місяців служба 
зайнятості поступово повертається до звичного режиму роботи – центри зайнятості відновлюють особистий 
прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні не тільки онлайн, а й 
безпосередньо в центрах зайнятості. Це стосується центрів зайнятості та філій, розміщених у «зеленій» зоні 
рівня епідемічної небезпеки. Продовжують працювати з частковими обмеженнями центри зайнятості в районах, 
де визначено «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень небезпеки [6]. Проведений аналіз свідчить, що 
під впливом пандемії коронавірусу COVID-19 український ринок праці зазнав істотних змін. Останнім часом 
він поступово відновлюється від шоку, викликаного цією коронакризою. Однак при цьому деякі зміни у 
функціонуванні вітчизняного ринку праці можуть мати подальший розвиток. Тому доцільно прислухатися до 
чисельних порад соціологів щодо нагальної необхідності проведення перепису населення України [7]. 

 
1. Гриньова В. М. Управління кадровим потенціалом підприємства: монографія /В. М. Гриньова, Г. І. 

Писаревська.– Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 228 с 
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 МЕНЕДЖЕР З КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЯК ПРОФЕСІЯ МАЙБУТНЬОГО 

 
Характерною ознакою суспільного розвитку на початку третього тисячоліття є посилення тенденції щодо 

корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) як суттєвого механізму вирішення багатьох соціальних 
проблем. Для України така проблема є надзвичайно актуальною, оскільки створення безбар’єрного середовища 
є важливим завданням органів державної влади, бізнесу, засобів масової комунікації тощо. Проте здебільшого в 
Україні компанії сприймають КСВ, як щось необов’язково додаткове, але коли весь світ йде мітингом в 
підтримку екології, підприємства не можуть лишатися осторонь, вкладаючи свої матеріальні та нематеріальні 
ресурси лише в бізнес заради бізнесу. 

Нещодавно організація Pro Bono Club Ukraine опублікувала перший в Україні каталог КСВ-ініціатив, в 
якому поділилася наступною статистикою ринку: 86% опитаних компаній не мають окремого відділу КСВ і 
59% компаній не планують збільшувати кількість КСВ-спеціалістів наступного фінансового року; у 16% 
опитаних компаній є лише один КСВ-спеціаліст, у 23% компаній – двоє, у 7% компаній – троє, у 2% компаній – 
п’ятеро; якщо у компанії відсутній окремий КСВ-відділ, то відповідні спеціалісти підпорядковуються: PR-
відділу (62%), маркетинг-відділу (17%), HR-відділу (15%) та іншим [1].  

В Україні вже провадять КСВ такі великі компанії як: Кока Кола Беверіджиз, ЕнергоАтом, Пумб, 
SoftServe, Нова Пошта, NESTLE, Альфа Банк, Watsons, Lifecell, Київстар, Люксоптика, Фармак та інші.  

З 1 січня 2018 року ввійшла в дію Директива ЄС про розкриття нефінансових показників у звітах. Це є 
обов'язковою вимогою для компаній з оборотом коштів понад 40 млн. євро на рік та кількістю співробітників 
більше 500 осіб. Звичайно, це наклало відбиток і на українські компанії, які працюють з Європою. Компаніям 
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необхідно розкривати свою бізнес-модель, політику (та результати), ризики та нефінансові ключові показники 
ефективності в таких категоріях: екологічні питання; соціальні та службові аспекти; повага до прав людини; 
проблеми боротьби з корупцією та хабарництвом; різноманітність у раді директорів. 

У зв’язку з тим, що в Україні кількість соціальновідповідальних компаній збільшується постає питання 
нової професії, а саме – КСВ менеджер. 

Основні навички, якими повинен володіти КСВ менеджер: знати методологію складання стратегії КСВ; 
значення і місце етики бізнесу в системі КСВ; думати від імені компанії, а не окремого підрозділу; бачити, як 
сьогоднішній крок вплине на те, що буде завтра; етичні стандарти міжнародного бізнесу; стратегічне мислення; 
складання нефінансових звітів; генерування ідей; навички управління проектами; вміти вести комунікацію з 
стейкхолдерами; мати моральні цінності, через які ви не можете переступити; вміти писати тексти; бажати 
постійно навчатись, дізнаватись про нові іноземні практики з КСВ (а тут вже важливі знання іноземних мов); 
бути орієнтованим на результат.  

Чому бути КСВ менеджером вигідно? 
− 65,5% менеджерів з КСВ взаємодіють з генеральним директором принаймні один раз на квартал; 
− можливість навчатися, розвиватися, виконуючи цікаві проєкти; 
− офіційно 46,8% менеджерів з КСВ залучені до стратегічного планування, а 37,6% – неофіційно; 
− заробітна плата у різних країнах нерівномірна, середній рівень коливається в межах від 50 тис. до 100 

тис. євро на рік. 
Поява посади КСВ менеджера свідчить про поширення тенденції становлення стійкості в якості основної 

бізнес-стратегії. Як і у всіх керівних ролях, важливо, що існує чітка відповідальність за функціональну 
перевагу. Ця діяльність дає рідкісну можливість поєднувати виконання бізнес-завдань з вирішенням соціальних 
проблем. Менеджер з КСВ – квиток в успішне майбутнє.  

 
1. Перший каталог КСВ-ініціатив [Електронний ресурс]. 2019. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1OKa10p2DJ_4oV_7sJEujAUy_1WQ2IqjD/view. 
2. DIRECTIVE 2014/95/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL [Електронний 

ресурс]. 2014. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN 
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ З УКРАЇНИ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 
 

Важкі наслідки пандемії 2020 року, спричиненої COVID-19 (коронавірусом), відчуваються в усіх галузях 
економіки. Однак ми хочемо зупинитися на дослідженні впливу карантину на трудову міграцію. 

Країни, що приймають робітників-мігрантів, стикаються з проблемами у сільському господарстві, 
будівництві та сферах послуг, які залежать від наявності мігрантів. У країнах, куди повернулися працівники, 
спостерігається зростання рівня COVID-19 та погіршення проблем зі здоров'ям, зростання безробіття, зростання 
бідності та зростання соціального невдоволення. 

Динаміка кількості економічних мігрантів у 2012-2019 рр. показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динаміка кількості трудових мігрантів з України, млн. осіб [2] 

 
На кінець 2012 року за кордоном працювало 1,2 млн. українців, що становило 3,4% населення, а на 

кінець 2019 р. близько 4 млн. українців, тобто майже 10% населення. Хоча ці дані є досить неточними. 
Основною причиною пошуку роботи українцями за кордоном є заробітна плата, яка в кілька разів 

перевищує середню в Україні (рис. 2). 
Незважаючи на те, що середньомісячна заробітна плата в Україні за останні 5 років зросла в 2,3 рази, 

заробітна плата в Україні становить лише близько третини середньої зарплати працівників у популярних 
країнах зайнятості – Польщі та Чехії. 
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Рис. 2. Середня заробітна плата в Україні у 2012-2020 рр., грн., дол. [3] 

 
Середня зарплата в першій половині 2020 року в Польщі становила 4600 злотих (1000 євро), а в Чехії – 

близько 1200 євро. 
Насправді реальна заробітна плата українців не забезпечує гідного рівня життя та процвітання, їх недос-

татньо для оплати засобів масової інформації, медичних та освітніх послуг, що вже багато років є причиною 
економічної міграції українців. 

Звичайно, відтік людей працездатного віку був негативним наслідком для української економіки 
протягом усіх років економічної міграції. Однак мігранти компенсували державу за їх відсутність значними 
потоками переказів, які вони направляли своїм сім'ям в Україну. 

Обсяг переказів робітників-мігрантів показаний на рисунку  3. 

 
Рис. 3. Перекази мігрантів в Україну (за даними НБУ та Світового банку), млрд. дол. США [1,3] 

 
Це означає, що трудові мігранти виявились серйозними фінансовими донорами для української еконо-

міки. Однак поточна економічна криза та пандемічне безробіття спричинили значне падіння грошових 
надходжень: близько 2 мільйонів робітників-мігрантів повернулися в Україну під час карантину, що, за даними 
Світового банку, зменшить грошові перекази більш ніж на 27%. Фактично національна економіка втратить від 
3,4 до 4,6 млрд доларів. 

Зменшення грошових трансфертів від трудових мігрантів збільшить бідність, зменшить доступ домогоспо-
дарств до основних медичних та освітніх послуг та позбавить бідних домогосподарств економічної підтримки. 

Сьогодні національна економіка залежить від грошових переказів від трудових мігрантів. Уряд не має 
права вважати робітників експортом, а повинен вважати їх стратегічно важливими інвесторами, які потребують 
підтримки. 

 
1. COVID-19 Crisis Through a Migration Lens. Доповідь Світового банку. URL: 

http://documents.worldbank.org/ curated/en/989721587512418006/ COVID-19-Crisis-Through-a-Migration-Lens 
2.  Міграція в Україні факти і цифри. Міжнародна організація з міграції (МОМ) Представництво в 

Україні. URL: http://iom.org.ua/ sites/default/files/ukr_ff_f.pdf 
3. НБУ: обсяг грошових переказів від заробітчан може бути вищим, ніж показує статистика. URL: 

http://finbalance.com.ua/news/NBU-obsyah-hroshovikh-perekaziv-vid-zarobitchan-mozhe-buti-vishchim-nizh-pokazu-statistika 
4. Середня заробітна плата за регіонами за місяць. URL: 

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/reg_zp_m/reg_zpm_u/arh_zpm_u.htm 
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РОБОТА 21 СТОЛІТТЯ: ЧОМУ НАДАЄ ПЕРЕВАГУ МОЛОДЬ? 
 
21 століття – час нових досліджень модернізації суспільства та нових технологій. Цікаво, чому ж надає 

перевагу молодь, у яких професіях вони бачать перспективи та чи всі можуть працювати по спеціальності, яку 
обрали. Разом із швидким розвитком країн та світу осучаснюється і теперішня молодь. 

Якщо ж брати до уваги людей, що вже закінчили навчальний заклад та отримали вищу освіту, то нажаль 
не всі мають змогу працювати за своєю спеціальністю, через залежність даної професії від розвитку технологій. 
На теперішній час є безліч різноманітних спеціальностей і професій, які могли б для себе обрати молодь, щоб в 
майбутньому себе реалізувати, при цьому мати змогу добре заробляти.  

Аналізуючи окремі дослідження, слід мітити, що  доволі значний відсоток працюючих – це діти, яким ще 
немає 18 років[1]. Через це не примусово виникає питання: «Чому діти так рано йдуть на роботу?  

Із наведених результатів опитування бачимо, що відповіді були неоднозначні, але в загальному розділи-
лися на дві частини. Певний відсоток молоді відповіли, що працюють заради того, щоб допомагати своїм 
батькам у такий не зовсім легкий час. Інша частина відповіли, що заробляти гроші дуже легко не прикладаючи 
до цього багато зусиль. Тобто виходить, що більша частина молоді, яка ще не має вищу освіту надає перевагу 
роботі в Інтернет мережі, яка також є високооплачувана[1]. Отже, варто зазначити, що молодь більше цікавить 
робота, яка буде мати приносити високу заробітну плату без значних затрачених ресурсів. 

За роки війни, що триває в Україні (6 років)  можна сказати, що ця ситуація вплинула на вибір май-
бутньої спеціальності та професії у молоді. Тому у 2014-2015 рр. військова справа займала 12% в рейтингу най-
більш престижних професій [2].  

Сьогодні для молоді в пріоритеті робота, яка буде мати перспективу у майбутньому та кар’єрний ріст. 
Розглянемо професії де роботодавці завжди шукають нових працівників з досвідом, а також високо оплачують 
дану працю та знання. 

Найбільший відсоток абітурієнтів обирають спеціальність ІТ- технології, так як на сьогоднішній день 
оволодіти мовою програмування означає, оволодіти мовою якою спілкується весь світ. Студенти, які закін-
чують спеціальність ІТ – технолога на сьогоднішній день можуть знайти високооплачувану роботу не тільки в 
Україні, але й за кордоном [3]. 

Оскільки, в Україні будівництво є невід’ємною та важливою професією, ця сфера має великий попит на 
ринку праці. 

Наступною ланкою в нашому рейтингу  найбільш популярних і бажаних професій – дизайнер. Конкурен-
ція на даному ринку дуже висока. Проте, за умови наявності набутого досвіду, вищої освіти та креативного 
мислення, дана сфера стане ідеальним місцем роботи та відпочинку[3]. 

Бухгалтер та аудитор – це ті професії, які будуть мати попит завжди. Адже, вищезазначені професії 
потрібні на будь-якому підприємстві, навіть у найменшій фірмі. Проте стати справжнім спеціалістом потрібно 
мати хороший довід та навички. 

Наступною не менш важливою і досить престижною є професія менеджера (управління персоналом та 
організаційної діяльності). Менеджери – це висококласні управлінці, організатори та психологи. На сьогод-
нішній день, хороший менеджер повинен вміти правильно мотивувати своїх співробітників, зробити так, щоб 
людина відкрила повністю свій потенціал та працювала ефективно, як для себе, так і для компанії [3]. 

Як підсумок, варто зазначити, що сьогодні, коли світ стрімко розвивається, для молоді є відкриті усі 
горизонти професій, які вони можуть обрати. Тому, потрібно обирати ту професію, в якій в повній мірі можна 
себе реалізувати як перспективного та висококваліфікованого працівника. 

 
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 
2. Найактуальніші професії, які абітурієнти обирають сьогодні [Електронний ресурс] / Режим доступу 

до ресурсу: https://report.if.ua/socium/najaktualnishi-profesiyi-yaki-abituriyenty-obyrayut-sogodni/ 
3. Професії які сьогодні найбільш популярні в Україні [Електронний ресурс]. / Режим доступу до 

ресурсу: https://zno.ua/news/yaki-profesiji-sogodni-najbilsh-populyarni-v-ukrajini.html. 
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ЯКІ ПРОФЕСІЇ ЗНИКНУТЬ З РИНКУ ПРАЦІ, А ЗА ЯКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ МАЙБУТНЄ? 
 
За прогнозом вчених з Оксфордського університету, майже половина робочих місць буде замінена 

комп’ютерами вже в найближчі 10-20 років. Та деякі економісти не бачать приводу для паніки, адже економіка 
проходить через процес автоматизації безперервно: старі професії зникають, натомість з’являються нові. 
Експерти прогнозують, що до 2030 року зникне 53 професії, натомість з’являться 186 нових. І до змін вже треба 
готуватись [1]. 

Отож, дослідивши всі можливі джерела бачимо, що серед професій які  можуть зникнути є[2]: 
Бібліотекар – зараз можна почитати книгу у смартфоні, ноутбуці чи будь-якій іншій оргтехніці, в якої є 

доступ до інтернету.  
Кухарі фаст-фуду – експерти прогнозують, що найближчим часом  виробництво їжі швидкого приго-

тування буде автоматизоване. 
Білетер – в часи існування автоматизованих сканерів пасажирів літака чи глядачів театру легко іден-

тифікувати без залучення білетера. 
Оператори кол-центру – поки що від операторів повністю не відмовляються, але їх штати істотно змен-

шують після того, як компанії починають використовувати програми-комунікатори. Завдяки цим програмам з 
функцією розпізнавання змісту питань, більшість клієнтів знаходять відповіді на свої запитання спілкуючись з 
автовідповідачем. 

Диспечер таксі – зараз стають все більше популярні мобільні додатки для того, щоб викликати таксі. 
Також перевагою цих додатків є те, що там можна поставити оцінку водієві та залишити відгук або переглянути 
попередні відгуки та оцінки. 

Туристичний агент – В епоху онлайн-сервісів, які дозволяють за лічені хвилини знайти найкращі квитки, 
житло та маршрути для подорожей, потреба у послугах туристичних агентів зникає.  

Касир – У супермаркетах і закладах харчування великих міст України вже активно користуються касами 
самообслуговування. Питання лише в тому, як швидко пошириться практика користування такими касами. 

Слід також відмітити, що серед професії, які  будуть потрібні в майбутньому є[3]: 
Розробник програмного забезпечення – звичайно, в майбутньому буде місце для програмістів і потреба в них 

буде лише зростати. Зокрема, розробка саме мобільних додатків вважається однією з кращих професій 2020 року. 
Аналітик інформаційної безпеки та консультант по конфіденційності – сучасний спосіб життя все більше 

переплітається з комп’ютерами і залежать від інформаційних технологій, люди стають більш вразливими для 
кібератак. Тому попит на спеціалістів з кібербезпеки буде зростати так само як і професіонали, які спеціалі-
зуються на наданні допомоги людям у захисті їх конфіденційності. 

Екологи та урбаністи – населення на планеті зростатиме, а природних ресурсів буде ставати все менше. 
Отже, буде зростати потреба в людях, які розуміють як раціонально витрачати наявні ресурси та якими 
альтернативними ресурсами їх можна замінити. Також буде зростати попит на спеціалістів, які розуміють як 
зробити місто комфортним та інклюзивним. 

Фізіотерапевти та біомедичні інженери – за збільшенням кількості людей похилого віку зростає потреба 
у фахівцях з фізіотерапії. Біомедичні інженери залучені в усі види передових досліджень і розробок. Саме вони 
займаються виготовленням штучних органів та біологічних імплантатів. 

HR- менеджери – У зв'язку з переходом компаній до проектних моделей зайнятості, що більше фахівців 
відділу кадрів мають вміти відбирати та працювати з найкращими позаштатними працівниками для окремих 
проектів. Директор проекту буде відповідати за формування команди для виконання конкретного завдання з 
наявної бази фрілансерів. Поряд з навичками роботи з персоналом, ця професія вимагає глибоке розуміння 
управління проектами. 

Також варто зазначити, що сьогодні мало лише отримати освіту в університеті. Зараз є актуальним 
вчитися все життя. Адже у зв’язку з технологічним прогресом багато професій можуть видозмінюватись і для 
того, щоб бути затребуваним у своїй галузі потрібно весь час підвищувати свою кваліфікації або навіть зміню-
вати її. Надалі також буде зростати попит на фахівців, компетентних одразу в двох чи більше сферах. 

 
1. Змінюйся або помри. До 2030 року зникне півсотні професій. – Електронний ресурс: 

https://glavcom.ua/publications/zminyuysya-abo-pomri-do-2030-roku-znikne-pivsotni-profesiy-natomist-zyavlyatsya-
186-novih-520807.html 

2. Ринок праці майбутнього: які професії зникнуть та з’являться. – Електронний ресурс:  
https://mudra.ua/ua/articles/rinok-prac-majbutnogo-yak-profes-zniknut-ta-zyavlyatsya/ 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ IT-ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 
Мабуть, ніхто не заперечить думку про те, що у XXI столітті не можливо уявити  світ та наше життя без 

розумних машин. Розвиток та поширення інформаційних технологій не лише диктують нові правила та умови 
функціонування людської діяльності, але й дають нам безліч можливостей, починаючи з безмежного джерела 
інформації, доступного у будь-якому куточку планети, до штучного інтелекту. Фабрики та заводи, малі 
підприємства та бізнес, банки та біржі, навчальні та наукові процеси, політична та економічна сфери – усюди є 
інформаційні технології та IT-продукти. Зі стрімким розвитком цифрових знань IT-підприємства почали 
займати одні з провідних місць як у світі, так і в Україні. Сфера настільки розгалузилась, що зараз кожен може 
знайти себе у світі інновацій, проте і тут є деякі економічні проблеми. 

Незважаючи на нестабільність гривні та конфлікт на сході країни, IT-ринок України розвивається 
швидше за інші галузі. На думку Тернової І.А. [1, ст. 69-71], український IT-сектор показує досить хороші 
результати та може забезпечити стабільні валютні надходження. Так у  2015 р. цей сектор економіки зайняв 3% 
ВВП України, а експорт ІТ-послуг склав 1,3 млрд. дол., що складає 10% зростання в доларах США. Вже у 2017 
р. IT-індустрія показала зростання близько 20%, а її обсяг експорту досяг 3,6 млрд. дол.  

Фахівці та експерти прогнозують, що за сприятливих умов до 2025 р. IT-галузь може зрости до 8,4 млрд. 
дол., а кількість запропонованих робочих місць збільшиться до понад 240 тис., пам’ятаючи, що у 2020 році  ця 
цифра сягає приблизно 200 тис.  

Як зазначає Тернова І.А. [1, ст. 69-71], на сьогоднішній день ІТ-індустрія посідає третє місце за величи-
ною експорту України після таких традиційних галузей, як сільське господарство та гірничодобувна 
промисловість. Найбільш перспективним та розвинутим  IT напрямком в Україні є саме аутсорсинг, тобто 
часткова або повна передача робіт із підтримки, обслуговування та модернізації ІТ-інфраструктури іншим 
компаніям. Як зазначає Терехов Д. С. [2], схильність до цієї галузі спричинена низькою дієвістю українського 
законодавства з захисту інтелектуальної власності, що в свою чергу перешкоджає більшому розвитку повністю 
свого продукту. Також про перспективність та привабливість цієї галузі, насамперед, говорить заробітна плата, 
що займає одні з перших місць за величиною в Україні та й у світі. До українських міст, у яких IT-послуги 
оплачуються найвище, відносять: Київ, Львів та Харків.  

Аналізуючи перспективність та переваги IT-послуг в Україні, виникає  питання про перешкоди та 
проблеми розвитку цієї порівняно молодої сфери. На думку Ронського Б.Ю. [3, ст. 384-386], однією з основних 
проблем є незбалансованість ринку. Він зауважує, що з одного боку, щорічно зростає дефіцит висококвалі-
фікованих кадрів, а також стабільно зростає заробітна плата, з іншого – існує надлишок фахівців із недостатнім 
рівнем кваліфікації, внаслідок чого посилюється конкуренція між компаніями за людські ресурси. Якщо колись 
професія програміста була не такою популярною, але разом з тим кожен  них був справжнім фахівцем, то зараз 
чисельність програмістів різко збільшилась, і не завжди їх фахові знання відповідають потрібному рівню. 
Ронський Б.Ю. [3, ст. 384-386] стверджує, що велика кількість вищих навчальних закладів, що готують фахівців 
ІТ-сфери не вирішують кадрової проблеми, а призводять до того, що ІТ-галузь часто отримує фахівців, які не 
повною мірою відповідають її вимогам.  

Ось чотири основні причини, що сприяють цьому:  
− недостатньо висока кваліфікація викладачів ВНЗ;  
− неадекватність змісту освітніх програм професійної підготовки ІТ-фахівців;  
− знання у IT сфері дуже швидко змінюються та оновлюються, а навчання у ВНЗ не встигає за темпами 

цих змін;  
− відсутність досвіду практичної роботи та теоретичні знання про специфіку функціонування та 

особливості ІТ-сфери.  
Також не варто забувати про проблему «витоку мізків», тобто міграцію кваліфікованих спеціалістів, 

особливо молоді, здебільшого до країн Європи, де, порівняно з Україною, кращі умови та перспективи. 
Дослідження літературних джерел вкотре показує перспективність та переваги сфери інноваційних 

технологій не лише у світі, але й в Україні. Незважаючи на проблему незбалансованості ринку та міграції 
фахівців, сфера IT в Україні показує хороші перспективи, а саме: все нові і нові робочі місця, високі заробітні 
плати у порівнянні з багатьма іншими галузями, а також  стабільні валютні надходження до країни.   

 
1. Тернова І.А. Роль IT-сектора України у розвитку зовнішньоекономічної діяльності. – 2016. – С. 69-71. 
2. Терехов Д.С. Економічні проблеми розвитку IT-підприємств України. – 2017. – №2.    
3. Ронський Б.Ю. Проблеми та перспективи розвитку IT-індустрії в Україні. – 2018. – №17. – С. 384-386. 
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ВІДПЛИВ ІНТЕЛЕКТУ:  ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 
 
Загальновідомим є той факт що ринок праці України не зовсім  досконалий та не належним чином вико-

нує свої основні функції. На даний момент саме низка проблем на ринку праці сповільнює соціально-економіч-
ний розвиток держави. Серед них особливо актуальною на даний час є проблема інтелектуальної міграції так 
званий «відплив інтелекту». Україна є країною-постачальником високоосвічених кадрів. За даними національ-
ної статистики за останній рік кількість інтелектуальних мігрантів з України невпинно зростає, що негативно 
впливає на розвиток окремих галузей економіки , освіти та держави загалом. 

З початку 20 ст. міграція населення є звичним та досить поширеним явищем, що все більш і більше 
набирає обертів . Звісно що це впливає на розвиток країни , її соціально-економічну та демографічну ситуацію в 
країні. Одним з найгірших проявів міграції є «відплив інтелекту». З країни виїздить найбільш перспективна 
частина населення , і головною проблемою є те, що більшість з них не повертається додому. Слід зазначити, що 
у сучасному світі інтелектуальна міграція або «відплив інтелекту» зумовлена процесами, які відбуваються не 
всередині науки, а в суспільстві загалом: криза економічних, соціальних, політичних і культурних відносин. 
При цьому багато країн зацікавлені в отриманні готових кваліфікованих спеціалістів у зв’язку з браком власних 
фахівців високого рівня.[1] 

Міграції інтелектуального капіталу країни сприяє  спектр чинників і для того щоб зрозуміти , що ж 
насправді спричиняє «відплив інтелекту» слід більш детально розглянути деякі з них. Однією з причин є 
прагнення покращити власний рівень життя та умови праці. Можливість для висококваліфікованих працівників 
за однакову роботу та відповідальність отримати вищу заробітну плату, більші перспективи кар’єрного росту, а 
також більше можливостей в медичному обслуговуванні, соціальному страхуванні, пенсійному забезпеченні, у 
цілому – в соціальній сфері. До того ж на даний момент через  вплив на не зовсім стабільну економічну ситуа-
цію в країні таких чинників як бойові дії на сході , COVID-19 , багато працівників втратили свої робочі місця. В 
результаті цього у людей зароджується страх залишитись без роботи. Оскільки держава не може гарантувати 
стабільності в економічні та політичні ситуації , невпевненість у власному майбутньому , та можливості забез-
печити себе та сім’ю спонукає до  пошуку місця працевлаштування в більш надійному місці, особливо це стосу-
ється наукової сфери.  

Часто в науковій літературі зустрічається твердження, «Витік мізків» – процес, за якого з країни або 
регіону емігрують учені, фахівці та кваліфіковані робітники з економічних, рідше політичних, релігійних чи 
інших причин. Цей термін визначається енциклопедією Britannica як «міграція освічених або професійних 
кадрів з однієї країни, сектора економіки або галузі в іншу, зазвичай для одержання кращої оплати або умов 
життя»[2] Проте я вважаю що до даної категорії також варто віднести потенційних працівників цих професій , 
тобто учнів шкіл та вишів.. Багато з них , незважаючи на юний вік уже здатні зробити великий вклад в розвиток 
науки та техніки, доказом цього можуть слугувати їх численні перемоги в міжнародних конкурсах, що охоплю-
ють всі можливі сфери , від мікробіології до ІТ.  Проте , нажаль більшість з них не залишається  в Україні  і 
причиною того є недостатньо високий рівень освіти та її престижність. Закордонні виші  надають більше 
можливостей для розвитку та самореалізації; починаючи від кращого оснащення лабораторій до різного плану 
матеріальних винагород. Щодо наукової сфери то в Україні спостерігається значний розрив між підготовкою 
наукових кадрів та їх залученням до роботи. Тобто існує ризики витративши багато сил чи часу для отримання 
освіти та звання ,залишитись без відповідної роботи. Беручи до уваги матеріальний аспект, варто зазначити що 
вартість навчання не суттєво відрізняється , що також є однією з причин вибору освіти закордоном. 

Що стосується уже працюючих науковців , нажаль сьогодні понад 30% українських вчених працюють на 
розвиток економіки зарубіжних країн, за даними Держкомстату  в Україні зменшилась на 50% чисельності 
науковців середнього віку та майже на 60% молодшого наукового персоналу[3]. Однією з причин є недостатня 
увага та фінансування урядом наукової сфери. Державні лабораторії та дослідні центри не мають достатнього 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, а також ні для кого не є таємницею що часто науков-
цям доводиться купувати необхідні матеріали за власний кошт, що унеможливлює розвиток масштабних проек-
тів та не дає можливості реалізувати свій потенціал повною мірою.  

Хоча «відпливу інтелекту», може позитивно впливати на країну-донора ,через напрацювання ділових 
зв’язків ,обмін знаннями, накопичення досвіду, але негативні наслідки є значно суттєвіші. А саме втрата 
висококваліфікованих кадрів, зниження якості ринку праці, втрата інтелектуального потенціалу, відсталість 
науково-технічного процесу, скорочення інноваційних розробок, що призводить до уповільнення розвитку 
економіки держави та погіршення її конкурентоспроможності на світовому ринку , а також варто зазначити , що 
всі вище перечисленні чинники мають негативний вплив на національну безпеку.  

Отже, «відплив інтелекту» явище суперечливе та неоднозначне , є причиною багатьох негативних наслід-
ків та збитків для держави, тому потребує швидкої реакції та здійснення необхідних заходів з боку держави, 
щодо врегулювання.  На мою думку повністю зупинити цей процес неможливо, проте цілком реальним є змен-
шення його негативних наслідків.  Для покращення ситуації , державі необхідно створити умови які б стиму-
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лювали працювати і розвиватись у власній державі , а саме спрямувати свою політику не тільки на удоско-
налення міграційного законодавства, а й соціально-економічних процесів: покращення умов життя і праці, 
мобільність кадрів, запровадження реформ в освіті та науковій діяльності, забезпечення відповідного фінансу-
вання наукової сфери, підвищення рівня соціальної захищеності працівників, сприяння участі у міжнародних 
програмах для підвищення кваліфікації. Це є надзвичайно важливим оскільки розвиток власного інтелектуаль-
ного потенціалу сприяє розвитку країни у всіх сферах та підвищенню її міжнародної конкурентоспроможності . 

 
1. Сучасні тенденції міжнародної інтелектуальної міграції в умовах євроінтеграції. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1871 
2. «Витік мізків» як глобальне явище. Причини і наслідки [Електронний ресурс] // Лабораторія гуманітарних 

технологій. – Гуманітарна експертиза. – Режим доступу: // http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2008/1653 
3. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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СУЧАСНІ ПРОФЕСІЇ XXI СТОЛІТТЯ 
 

За сучасних умов ринок праці переживає період глобальних змін. Ті професії та спеціальності, що були 
популярними кілька років тому, можуть повністю викорінитись в майбутньому. На їх зміну приходять нові 
професії, до сих пір не відомі людству. Сучасний ринок праці має тенденцію до заміни фізичної роботи людини 
машинами і роботами. Такі масштабні зміни безпосередньо пов’язані з технологічним проривом нашого 
століття. Комп’ютерні технології, штучний інтелект, нанотехнології, розвиток віртуальної реальності та генної 
інженерії диктують нам нові затребувані професії. Багато спеціальностей витісняються сучасними технологія-
ми, праця людини максимально автоматизується. Саме тому, тема затребуваних професій у 2020 році не 
перестає бути актуальною. 

М.Х. Тима [1] зазначає, що за десять років виникає більше 5 тисяч видів професій і зникає трішки менше 
старих. Корнієць О. [2] виділяє ряд професій, які набули популярності за останні декілька років. Серед них: 
байєр, шоппер, блогер, копірайтер, хед-хантар та інші. 

Шоппер володіє навичками стиліста і психолога, підбирає одяг та аксесуари індивідуально для кожного 
клієнта. За бажанням клієнта шоппер може супроводжувати його в походах по магазинах, а може скласти і 
придбати для вас цілий гардероб, керуючись тільки параметрами вашої фігури. Баєри працюють для магазинів і 
бутиків, вони стежать за новими колекціями сезону, відстежують тенденції, шукають новинки і складають 
асортимент магазину. 

Професія блогера також потрапила до переліку нових професій. Виявляється, якщо ваш щоденник стає 
популярним, його постійно читає багато людей, то ви можете заробляти на розміщення статей на замовлення. 
При цьому написані вами замовлені статті не будуть сприйматися як явна реклама вашими читачами. Багато 
блогерів створюють власні сайти, пишуть дійсно цікавий матеріал в тій сфері, яка їм цікава, і продають реклам-
ні місця на сайтах. 

Копірайтер як майстер з написання текстів. На відміну від блогера він завжди пише на замовлення, 
більше того, копірайтер пише свої тексти за певними правилами. 

SEO-оптимізатор, тобто оптимізатор сайтів робить все, щоб вивести певний сайт на верхні позиції в 
пошукових системах. Зараз ця професія вважається однією з найбільш затребуваних, тому що все більше 
товарів сьогодні продається через інтернет. Відповідно, компанія, що продає свій товар в інтернеті потребує 
того, щоб потенційний покупець першим знайшов її сайт, зайшов на нього і зробив покупку. 

Завдання хед-хантера – це переманювання співробітника високого класу з однієї компанії в іншу. Вони 
отримують замовлення від фірми, яка бажає найняти певного спеціаліста, успішного і відомого у своїй галузі, а 
хед-хантер намагається вплинути на кандидата і підвести його до переходу до свого замовника.  

Отже, нові професії з’являються, тому що освоюються нові території як в прямому сенсі слова, так і в 
переносному. Люди починають цікавитися чимось зовсім іншим, створювати інші поля для творчості і, 
відповідно, для заробітку. 

 
1. Тима М.Х. Новітні професії [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.school1-

sozonov.ru/psychologists/142. 
2. Корнієць О. Сучасні професії / О. Корнієць [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

http://proforientator.info/?p=6997. 
3. Професії 21 століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://faqukr.ru/kar-

era/120722-novitni-profesii-21-stolittja-najbilsh-zatrebuvani.html. 
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ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 
 
Безробіття є однією з актуальних проблем в Україні. Найчастіше з проблемою працевлаштування стика-

ється молодь. В основному, значна частина безробітної молоді – це випускники шкіл, коледжів та вищих 
навчальних закладів, які не мають достатнього трудового досвіду.  

Безробіття молоді – соціально-економічне явище, при якому працездатна молодь перебуває в пошуках 
роботи та готова приступити до неї, але не може реалізувати своє право на працю, чим втрачає основні засоби 
до існування. [1] 

Молодь є перспективною категорією населення і відрізняється від інших шукачів роботи тим, що вони є 
більш мобільними, здібними до креативних та нестандартних рішень, користуються організаторськими і лі-
дерськими якостями. Хоч молодь володіє певними знаннями і якостями основною проблемою працевлашту-
вання молоді є небажання роботодавців приймати на роботу випускників, які не мають наявного практичного 
досвіду роботи. Це пояснюється тим, що вони хочуть отримати вже готового працівника, а не гаяти час на 
введення в курс справ працівника і марно витрачати гроші [2]. Хоч частково мінімізувати таку проблему можна 
шляхом налагодження взаємозв’зків між  навчальними закладами та реальними роботодавцями, і, відповідно, в 
навчальну програму ввести виробничу практику, яку студенти змогли б проходити на реальних робочих місцях. 

М. Торжевський [3] виділив основні причини молодіжного безробіття в Україні, серед яких:   
− небажання роботодавців приймати на роботу недосвідчену та некваліфіковану молодь. Особливо це 

стосується молодих жінок, оскільки існує висока ймовірність, що вони братимуть відпустки по 
догляду за дитиною та лікарняні; 

− відсутність дійових стимулів для роботодавців при працевлаштуванні молоді. У процесі трудової 
діяльності недосвідченого молодого працівника є реальними ризики пошкодження засобів вироб-
ництва або інших фінансових збитків, а їх додаткове навчання за відсутності ефективної системи 
державних компенсацій спричиняє зайві витрати;  

− суттєвий розрив між програмами навчання у ВНЗ і потребами підприємців. Невідповідність напрямів 
підготовки молодих фахівців потребам економіки призводить до професійно-кваліфікаційного дисба-
лансу на ринку праці. Застарілі навчальні програми і матеріальна база закладів освіти не сприяють 
підготовці висококваліфікованих спеціалістів для роботи на сучасному обладнанні за інноваційними 
технологіями; 

− низькі офіційні зарплати для молодих працівників, які пропонуються на робочих вакансіях, і, 
відповідно, небажання молоді їх заповнювати; 

− високий рівень корупції при влаштуванні на “престижні” вакансії, особливо в державних установах і 
на великих підприємствах.  

Отже, проблема безробіття молоді в Україні є досить актуальною, оскільки кожного року частка 
безробітних молодих спеціалістів зростає. Молодь є потужним ресурсом, тому підтримка молодих людей, їх 
залучення до творчої, активної участі в житті суспільства – це стратегічні інвестиції в розвиток країни. Держава 
повинна знайти варіанти вирішення цієї проблеми, що дозволять досягти позитивних зрушень в системі 
працевлаштування молоді. 

 
1. Іваницька С.Б. Проблема безробіття молоді України / С.Б. Іваницька, І.О. Мороховець // Ефективна 

економіка. Електронний фаховий журнал. – 2015. – №9. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4325. 

2. Ярощук В.В. Молодь на ринку праці / В.В. Ярощук // Студентський вісник НУВГП. – Рівне : НУВГП, 
2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/6614. 

3. Торжевський М.В. Проблеми безробіття молоді та напрями їх вирішення / М.В. Торжевський // 
Економіка України. – 2014.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/EkUk_2014_1_8.pdf. 
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ВПЛИВ COVID-19 ТА КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ НА ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ   
 
Туристична галузь України першою відчула на собі наслідки активної фази карантину. Більшість готелів 

до середини травня залишались зачиненими, не мали можливості офіційно приймати відвідувачів. Також 
обмеження торкнулися масових заходів – фестивалів, концертів, спортивних змагань, які зазвичай приваблю-
ють гостей з різних міст та країн. У результаті, одними із найбільш постраждалих внаслідок карантинних обме-
жень стали туристичні, курортно-рекреаційні та оздоровчі об’єкти (турбази, санаторії, пансіонати, оздоровчі 
комплекси), які практично повністю припинили свою діяльність.  

За різними сценаріями, у 2020 році очікується падіння обсягу міжнародних туристичних прибутків на 
рівні 58-78 % порівняно з минулим роком. За оцінками експертів, відновлення попиту до рівня 2019 року займе 
не менше двох років. Водночас авіакомпанії будуть змушені підвищити вартість в середньому на 43-54 %, що 
зменшить попит на подорожі. 

В цілому, втрати туристичної галузі в Україні оцінюються у понад 1,5 млрд. дол. США. Пізній початок 
курортно-рекреаційного сезону внаслідок впровадження обмежувальних заходів також створив кумулятивний 
ефект, який негативно вплинув як на індустрію відпочинку та подорожей, так і на супутні галузі – готельно-
ресторанний бізнес, транспорт (пасажирські перевезення), роздрібну торгівлю, індустрію розваг та діяльність 
установ культури. На додачу до поточних та прогнозованих втрат, сфера туризму Українських Карпат цього 
року вже постраждала від низького попиту на гірськолижний відпочинок внаслідок аномально теплої зими.  

Із введення адаптивної фази карантину, початком «високого сезону», справи в готельєрів покращились. 
Більше того, обмеження пересування (закриті кордони) сприяють розвитку внутрішнього туризму – зростає 
попит на відпочинок в Україні. Варто відзначити, що традиційно українські курорти відвідувала невелика 
кількість закордонних туристів, але глобальна пандемія змусила обирати українського відпочивальника замість 
Туреччини та Єгипту пляжні курорти Одещини та Херсонщини (станом на 2018 р. 88 % українців відпочивали 
за кордоном. На жаль, транспортні обмеження, психологічний чинник (страх заразитись на COVID-19) стриму-
ють наявну внутрішню «відпусткову» міграцію населення.  

В Україні виділяється група регіонів із яскраво вираженою туристичною специфікою, проте низка 
невирішених проблем гальмує розвиток внутрішнього туризму. В середньому в Україні частка валової доданої 
вартості (ВДВ) за видом діяльності «тимчасове розміщення й організація харчування» у загальному обсязі ВВП 
складає 0,8%, в той час, як для Закарпатської області цей показник складає 1,7 %, Одеської – 1,6 %, Львівської – 
1,5 %, Чернівецької, Івано-Франківської областей та м. Київ – 1,1 %.  

Схильність туристів до використання нелегальних та напівлегальних курортних помешкань залежатиме 
від готовності прийняття споживачами ризику ймовірного інфікування. А отже, санітарно-гігієнічні умови та 
можливість дистанціювання під час проживання та відпочинку будуть важливими чинниками конкуренції за 
споживача у сезоні 2020 року.  

На заваді залученню споживачів може стати також бажання надавачів туристичних послуг компенсувати 
втрати частини сезону за рахунок підвищення цін, зменшення якості сервісу та витрат на облаштування об'єктів 
відпочинку. Утім вдалою така тактика може бути лише для бізнесів, які демонструватимуть високий рівень 
протиепідемічного захисту.  

Наявні тимчасові позитивні тенденції не в змозі повноцінно компенсувати втрати від «простою» бізнесу. 
Адаптивний карантин не став панацеєю для туристичної сфери – часто в регіонах просто недотримуються жод-
них карантинних обмежень, тож готелі перетворюються на осередки розповсюдження коронавірусу. Очікувана 
економічна рецесія в Україні, падіння рівня добробуту населення, що матиме наслідком неможливість витра-
чати гроші на відпочинок, ще більш деструктивно вплине на галузь. 

 
1. Законопроект №3275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)». 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text. 

2. Постанова КМУ № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text. 

3. Національний інститут стратегічних досліджень. Щодо розвитку туризму в Україні в умовах підвищених 
епідемічних ризиків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-
ukraini.pdf. 

4. Національний інститут стратегічних досліджень. Щодо розвитку туризму в Україні в умовах підвищених 
епідемічних ризиків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-
ukraini.pdf. 
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АНАЛІЗУВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ПРИЧИН МІГРАЦІЇ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ 
УКРАЇНСЬКИХ ФАХІВЦІВ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
 

Сучасні глобалізаційні процеси впливають на міжнародний ринок праці, створюючи вільний простір для 
пересування робочої сили в світових межах. Не виняток і Україна, де кількість висококваліфікованих українсь-
ких мігрантів постійно зростає разом із кількістю українських студентів та випускників закордонних ВНЗ  [4].  

Висококваліфіковані фахівці покидають країну в очікуванні можливості самореалізації та кращих умов 
життя. Основні нефінансові причини їх міграції зображені у табл. 1.  

 
Таблиця 1 

Основні нематеріальні причини міграції характерні для висококваліфікованих фахівців 
 

Інноваційність країни Якість життя Конкурентоспроможність 
• Технічна забезпеченість; 
• новаторський підхід; 
• сприйняття ідей; 
• витрати країни на розвиток 
науки і техніки. 

 

• Безпечне та стабільне життя; 
• рівень освіти; 
• рівень охорони здоров’я; 
• інфраструктура; 
• екологія. 

 

• Можливість розвитку та кар’єрного 
зростання; 

• здатність утримувати таланти; 
• можливість самореалізації. 

 

 
Цілком справедливо можна стверджувати, що найбільш привабливими для працевлаштування «мізків» є 

США, Канада та Європейський Союз, що випливає зі здатності країни залучати таланти, науково-технічного 
розвитку, наявності  етнічних чи сімейних зв’язків, тенденцій до здобуття освіти. На основі цього здійснено 
порівняльний аналіз кількісних та якісних соціально-економічних показників України та держав-реципієнтів. 

Рівень міграції висококваліфікованих кадрів визначається зростаючою залежністю національних еконо-
мік від технологій та інформації.  

Наявність та тенденцію розвитку проблеми фінансування НДДКР України та інших країн можна прослід-
кувати за допомогою аналізу частки коштів, спрямованих на розвиток науки у загальній частці ВВП, сфор-
мованих у табл. 2.  

Таблиця 2 
 Витрати на дослідження та розробки у структурі ВВП країни 

Рік  Країна                              
                                                            % ВВП 2014 2015 2016 2017 2018 
Україна 0,65 0,61 0,48 0,45 0,47 
Польща 0,94 1,00 0,96 1,03 1,21 
Чехія 1,97 1,93 1,68 1,79 1,93 
Іспанія 1,24 1,22 1,19 1,21 1,24 
Італія 1,34 1,34 1,37 1,38 1,40 
Австрія 3,08 3,05 3,13 3,05 3,17 
Канада 1,72 1,70 1,73 1,67 1,57 
Великобританія 1,66 1,67 1,68 1,70 1,72 
Німеччина 2,87 2,91 2,92 3,04 3,09 
США 2,72 2,72 2,76 2,82 2,84 

 
Джерело: сформовано автором на основі [3]. 
 
Витрати на дослідження та розробки у структурі ВВП України значно менші, ніж у інших аналізованих 

країн, що негативно впливає на рівень розвитку науки та техніки в державі. Негативним фактором є те, що 
частка витрат характеризується спадною тенденцією. У 2019 р. відбулось зменшення на 0,18 % ВВП, порівняно 
з 2014 р. Це у свою чергу спонукає програмістів, технологів, науковців та інженерів шукати перспективу за 
межами країни.  

Індекс людського розвитку (ІРЛ) – це інтегральний показник, запропонований  Програмою розвитку 
ООН (ПРООН), що характеризує рівень життя, грамотності, освіченості і довголіття як основних компонент 
характеристики людського потенціалу досліджуваної території. 

Низькі показники в секторах охорони здоров’я, освіти та економіки є спонукальним рефлексом, що 
сприяє міграції людей у пошуках кращого життя. Україна, охоплюючи 88 рейтингову позицію, серйозно 
уступає країнам-реципієнтам. 
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Рис.12. Індекс людського розвитку, 2019 рік [1] 

 
Очевидний вплив на міграційні процеси формує здатність залучати трудові ресурси, їх утримувати та 

розвивати. Дані показники можна прослідкувати у рейтингу конкурентоспроможності талантів GTCI.  

 
Рис. 2. Рейтинг конкурентоспроможності талантів  

в Україні, 2019 рік [2] 
 

Згідно з Рейтингом конкурентоспроможності талантів, здатність України утримувати таланти займає 93 
із 125 представлених країн. В той час як виробничі та глобальні навички перебувають на позиції 56 та 46 відпо-
відно. Постійна нездатність уряду та бізнесу визнавати людей та інвестувати в людський потенціал як най-
більший економічний чинник в Україні призводить міграції висококваліфікованих мігрантів.  

Вирішувати основні причини міграції – довготривалий та нестабільний процес. Раціональні рішення що-
до створення сприятливого середовища в межах країни для зміни загальних міграційних тенденцій повинні 
орієнтуватись на залучення людського потенціалу та адаптацію існуючих тенденцій в реальні можливості 
розвитку економіки. Тож доречними є такі дії: 

• підтримка та розвиток малого і середнього бізнесу;  
• навчання молоді на підприємствах в межах країни; 
• розвиток «міграції ідеї» – аутсорсинг-послуг; 
• адаптація системи надходження валюти – переказ приватні трансфертів мігрантів; 
• розвиток креативних індустрій. 
В контексті наведених рішень йдеться не про ефемерну та довготривалу розбудову економіки задля 

повернення українських трудових мігрантів, а про можливі стратегії реалізації у середньостроковому періоді у 
трьох напрямках – виграш від трудової міграції, стимулювання розбудови економіки разом з реемігрантами і 
курс на висвітлення перспектив на підприємствах межах країни.  

 
1. Global Human Development Indicators [Електронний ресурс]- Режим доступу: 

http://hdr.undp.org/en/countries.   
2. Rankings on GTCI overall and by pillar [Електронний ресурс]- Режим доступу:  https://gtcistudy.com/the-

gtci-index/#gtci-country-view 
3. Research and development expenditure (% of GDP) [Електронний ресурс]- Режим 

доступу:https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD. RSDV.GD.ZS?view=chart 
4. Ukrainian Economic Migration [Електронний ресурс]- Режим доступу: https://ces.org.ua/wp-

content/uploads/2019/06/migration_pres.pdf  
5. Винничук Р. О. Тенденції розвитку міжнародних міграційних процесів трудових ресурсів в Україні /  

Р. О. Винничук, Н. В. Рубаха // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – № 21. – С. 413-420  5. 
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ПРОБЛЕМИ ПРИХОВАНОГО БЕЗРОБІТТЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ   
 
У зв’язку з міжнародною пандемією 2020 року значно загострилася одна із найважливіших вітчизняних 

економічних проблем – приховане безробіття. Хоч проблема прихованого безробіття в Україні актуальна вже 
давно, проте під час карантину вона сягнула значно вищого рівня. Люди перебувають у вимушених неопла-
чуваних відпустках, тривалість робочих змін суттєво зменшилася, та основне – це невизначеність щодо май-
бутнього. Немає жодних прогнозів щодо того чи повернуться до звичного існування робочі місця, чи повернуть 
роботу, хто її втратив. 

Фахівці Центру економічної стратегії, аналізуючи дані соціологічних опитувань дійшли до висновку, що 
3,1 млн українців або 17% від робочої сили на піку карантину знаходились у стані прихованого безробіття – 
зайнятість цих людей була зменшена або вони були відправлені у неоплачувану відпустку [1].  

За  даними  Державної служби  зайнятості України,  станом  на  1  липня  в  Україні  було зареєстровано 
517 284 безробітних, на 1 червня цей показник становив 511 388 осіб, на 1 травня – 457 005 осіб, на 1 квітня – 
349 424 особи [2]. Тобто за період карантину в Україні (квітень-липень 2020 року) рівень безробіття в Україні 
зріс на 48%. 

Варто зауважити, що вітчизняний ринок праці зазнав негативного впливу пандемії COVID-19 одразу за 
кількома напрямами [3, c. 43]. По-перше, на розвиток ситуації на українському ринку праці впливають зміни в 
тому сегменті національної економіки, функціонування якого зорієнтовано на внутрішній ринок України. По-
друге, у тому сегменті національної економіки, функціонування якого зорієнтовано на зовнішній (світовий) 
ринок. По-третє, на розвиток ситуації на українському ринку праці впливають зміни в стані, що склався нині з 
безпосередньою міграцією робочої сили з України закордон. 

Як зазначається у наукових джерелах [3, c. 49], щорічно у ІІ–ІІІ кварталах (квітень – вересень) рівень 
безробіття в Україні традиційно істотно знижується, що пов’язано з активізацією ділової активності в 
аграрному секторі, харчовій промисловості, «на транспорті», а також у сфері послуг, особливо в таких її 
сегментах, як торгівля, громадське харчування, туризм і відпочинок. Однак у ІІ кварталі 2020 р. саме ці 
сегменти вітчизняної економіки, крім сільського господарства й харчової промисловості, зазнали найбільших 
обмежень щодо своєї діяльності через запровадження карантину.  

Загалом вплив пандемії COVID-19 на світову та українську економіки протягом березня – липня 2020 р. 
призвів до ряду таких змін на вітчизняному ринку праці [3, c. 52]: 

− фактичного скорочення зайнятості в Україні; 
− зростання кількості безробітних в Україні; 
− зменшення кількості українців, що працюють закордоном (трудових мігрантів); 
− зменшення доходів населення України від продажу своєї робочої сили та самозайнятості через 

зменшення зарплати, втрати роботи та доходів фізичних осіб-підприємців. 
Проведений аналіз свідчить про те, що Україна не була готова до пандемії. Варто враховувати, що жах-

лива динаміка щодо зростання рівня безробіття в Україні, не відображає реального його стану. Рівень прихова-
ного безробіття значно перевищує найгірші прогнози. Чимало роботодавців утримують своїх працівників на 
роботі, скорочуючи при цьому кількість робочих днів, тривалість робочих змін. Частина працівників змушені 
перебувати у вимушених відпустках за власний рахунок. Таким чином, реальна кількість тих, хто втратив 
роботу, сьогодні є значно вищої, аніж її демонструє офіційна статистика.  

Варто зауважити, що за останні 2 місяці  ринок праці поступово приходить до тями після кризи, викликаної 
коронавірусом, але попереду нас чекають ще суттєві реформи в його розвитку, які потрібні для  реабілітації. 

 
1. На піку карантину приховане безробіття в Україні сягло близько 17% від робочої сили. Офіційний звіт 

Центру економічної стратегії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ces.org.ua/how-many-people-
lost-their-jobs-in-ukraine/.   

2. Державний центр зайнятості. Аналітична та статистична інформація [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:  https://www.dcz.gov.ua/analitics/6. 

3. Кулицький С. Український ринок праці під впливом пандемії COVID-19: стан та оцінка перспектив 
розвитку / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі. – 2020. – № 12. – С. 43–57 
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ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 
  
Дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили, який сьогодні яскраво виражений на ринку праці 

України, суттєво загострює проблему зайнятості молоді. Оскільки молоде покоління є одним із найважливіших 
стратегічних ресурсів розвитку держави, що задає напрям просування економічного, політичного та соціаль-
ного секторів, масштаби й темпи науково-технічного прогресу, то наявність молодіжного безробіття є однією з 
найактуальніших  проблем, яка безпосередньо впливає і на майбутнє країни, і на рівень щастя кожної людини. 

Юні представники соціуму, як його інноваційний потенціал, є однією з найбільш вразливих груп на 
ринку праці в силу своїх вікових, соціально-психологічних і професійних особливостей. 

Так, В.І. Дериховська [1] зазначає, що саме молодь у процесі пошуку роботи наштовхується на такі 
перепони як: відсутність навичок і професійного досвіду, а також занадто високі вимоги роботодавців щодо 
обізнаності кандидатів у сфері майбутньої роботи. На її думку, це спричинено тим, що послуги освіти суттєво 
відстають від вимог народного господарства і саме це породжує непідготовленість молоді до роботи в 
реальному бізнесі, відсутність знань про головні закони та особливості його функціонування,емоційного конт-
ролю, слабкі комунікативні навички.  Вищенаведені проблеми істотно посилюють напруження на ринку праці 
серед молодіжного сегмента, який, з одного боку, є мобільним, цілеспрямованим та прогресивним ресурсом, що 
швидко адаптується до змін, однак, з іншого, відсутність вище зазначених вмінь нівелюють його конкуренто-
спроможність на ринку. 

За словами, Н.М. Столбуненко й А.Т. Джумачук [2] прямий вплив на умови працевлаштування молоді 
має економічна ситуація в країні. Науковці вважають, що криза, відсутність перспектив розвитку галузей 
народного господарства, жорстокі рамки фінансових умов, форми власності підприємств і їх загальне 
співвідношення, потоки еміграції та імміграції населення працездатного віку, рівень доходів і заборгованості 
держави  визначають обсяг робочих місць. 

На доповнення до попередніх наукових бачень,  Л.Д. Яценко зауважує [3], що місце проживання моло-
дого покоління теж неабияк впливає на можливість зайняти своє місце на ринку праці. Зокрема, у жителів 
невеликих населених пунктів ця можливість є невеликою або взагалі відсутня, на противагу, міським жителям, 
де розвинена інфраструктура, галузі промисловості, сфера послуг. За даними Державної служби статистики 
України [4], це дійсно так, адже за останні роки в середньому показник незайнятого населення молоді у 
сільській місцевості на 7,6% перевищує аналогічний показник у міських поселеннях. 

Отже, на даний час молодіжне безробіття є актуальною і гострою соціально-економічною проблемою 
України. Високий рівень незайнятого молодого населення може негативно вплинути на діяльність держави, а 
саме призвести до погіршення якості чи навіть втрати трудового потенціалу, унеможливить забезпечення еко-
номічного зростання, зумовить поширення тіньової зайнятості, збільшить зовнішню трудову міграцію.  Без-
робіття також не мине безслідно і  для кожного юнака, оскільки збільшить ризик втрати навичок і професійних 
вмінь, знизить рівень задоволення життям, призведе до поступової деградації особистості та звузить можли-
вості для самореалізації [5]. На сам кінець варто зазначити, що держава і роботодавці повинні сприяти праце-
влаштуванню молоді, адже чим вищий рівень її зайнятості, тим більший поштовх до економічного зростання та 
процвітання країни. 

 
1. Офіційний сайт «  Аналіз проблеми молодіжного безробіття. В.І.Дериховська» [Електронний ресурс] // 

Режим доступу:  www.repository.hneu.edu.ua    
2. Офіційний сайт «Подолання молодіжного безробіття в Україні як один з чинників антикризового 

управління на підприємстві, Н.М.Столбуненко й А.Т.Джумачук» [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
rinek.onu.edu.ua     

3. Офіційний сайт «Проблеми молодіжної зайнятості в Україні та шляхи їх подолання. Л.Д.Яценко» » 
[Електронний ресурс] // Режим доступу: niss.gov.ua 

4. Офіційний сайт «Державна служба статистики України» [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 

5. Офіційний сайт «Проблеми працевлаштування молоді на ринку праці України Н.І. Єсінова, А.О. 
Голозубова» » [Електронний ресурс] // Режим доступу: elib.hduht.edu.ua. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО 
 
Людство не стоїть на місці, а невпинно розвивається, щоразу все більше і більше удосконалюючи тех-

нології та швидкість їх появи на ринку. З кожним роком ми створюємо нові технології та покращуємо існуючі. 
Інноваційні технології зумовлюють потребу в інноваційних навичках, які на даний момент не є затребуваними. 
Тобто виникає необхідність в кадрах, діяльність яких зараз неможлива. Це професії майбутнього – професії, 
попит на роботу яких буде лише через якийсь час. 

Внаслідок технологічного прогресу людство все більше та більше покладається на технологічні можли-
вості, зменшуючи роль біологічних. Тобто люди шукають та створюють можливості для заміни людської праці 
на працю роботів та систем. Як результат “фізична” робота стане менш вагомою, а інтелектуальна – доміную-
чою, оскільки роль людини зведеться до контролю за виконанням різних робіт. В світі простежується тенденція 
та зберігається інтерес до спеціалістів ІТ галузі і людей, що володіють знаннями та здібностями у сфері інфор-
маційно-комунікаційних технологій. 

За версією головного порталу інсайдерських новин корпорацій (Business Insider) [1], до професій, які 
будуть добре оплачуватись і стануть найбільш затребуваними ринком праці у найближчі 5 років, відносяться: 
менеджери у сфері охорони здоров’я, менеджери з будівництва, дипломовані та ліцензовані медсестри та мед-
брати, представники з продажів, прораби, розробники і «девелопери» софту/ІТ, аналітики ринку та маркето-
логи, аналітики комп’ютерних систем, аналітики управління, спеціалісти по роботі з деревом, фізіологи й хірур-
ги, радник із продуктивності, психотерапевт для інтернетозалежних, спеціаліст із «краудфаундингу», «коуч» із 
культурних навичок, творець відеореальності (спеціаліст технологій на зразок Google glass), консультант із 
приватності (консультуватиме стосовно того, як захищати свої персональні дані, акаунт у соціальних мережах 
тощо), «коуч» із поведінки й публічних виступів у Skype. 

Однак, український аналітик у сфері інновацій та державної політики, координатор ділового клубу 
“Коло” Олексій Жмеренецький вважає, що “Топ професій майбутнього” такий [2]: 

1. Дизайнер віртуального середовища проживання; 
2. Адвокат з робоетики; 
3. Біохакер на фрілансі; 
4. Аналітик “Інтернету речей”; 
5. Куратор особистих даних; 
Майбутні професії та спеціальності інноваційної економіки в ході її цифровізації багатоймовірно будуть 

такими: оператор дронів (управляє польотом дрона, прокладає маршрут, обробляє дані з датчиків), екодизайнер 
(він повинен спрогнозувати й продумати всі можливі способи виробництва предмета, різні можливості його 
використання, а також варіанти утилізації та повторного використання), механік електромобілів (за електромобі-
лями майбутнє, вони екологічні й ефективні, хоча частка автомобілів на ринку невелика, але зростає значними тем-
пами), інженер сонячних електростанцій (відповідають за вибір технології конвертації сонячної енергії в електрич-
ну), проектувальник медичних роботів (займається проектуванням механізмів і програмним забезпеченням). 

Отже, технологічний розвиток зумовить потребу в різних галузях. Насамперед це сфера IT. Розробники 
програмного забезпечення вже сьогодні користуються попитом, але з часом потреба в них буде тільки рости. 
Також потрібно зазначити, що при курсі на покращення екології будуть потрібні люди, які спеціалізуються на 
створенні та забезпеченні діяльності екологічної техніки та екосистем, такі як еко-дизайнер, механік електро-
мобілів. Не менш важливою буде сфера охорони здоров’я та впровадження інноваційних медичних систем. 

 
1. Краус Н.М. Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору /  

Н.М. Краус, К.М. Краус, О.В. Манжура // Бізнесінформ. – 2019. – №1. – С. 133-135. 
2. Жмеренецький О.С. Мегаміста, країни тінейджерів та космічні гіди: світ майбутнього за 

прогнозами аналітика Олексія Жмеренецького [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.interns.org.ua/uk/content/megamista-krayiny-tineydzheriv-ta-kosmichni-gidy-svit-maybutnogo-za-
prognozamy-analityka. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ПРАЦІ 
  
Всім відомо, що саме молодь є фундаментом українського суспільства. Вона відіграє важливу роль у со-

ціальних, економічних та технологічних новаціях. Проблема забезпечення рівня зайнятості молоді сьогодні 
займає пріоритетне місце у розвитку держави. Оскільки саме на них припадає найактивніша частина праце-
здатного населення. Найголовнішим у реалізації соціально-економічних реформ України є прагнення до здо-
буття нових знань, хороше ставлення до чогось нового та мобільність молоді. Але складності у пошуку роботи 
після закінчення школи чи університету створюють неабияку перешкоду в адаптації молоді на ринку праці. 

Батюк А. [1, с.195] зазначає, що проблема працевлаштування молоді пов’язана з відсутністю досвіду та 
практичних вмінь, тому у молоді виникає потреба у додатковому навчанні. Таким чином, отримання першого 
робочого місця є, насамперед, результатом ранішніх освітніх надбань та напрацювань молоді. Знаходячись у 
конкурентному середовищі ринку праці без відповідних знань та вмінь, молодь не може досягти значних 
успіхів у своїй трудовій діяльності. Для доброго оволодіння обраною професією необхідно розвивати власний 
професійний потенціал та практичні навики.  

Вчені зазначають, що основні проблеми, що перешкоджають вдалій реалізації власного трудового 
потенціалу молоді, є невідповідність отриманої освіти з потребами ринку праці, завищені вимоги молоді до 
умов та оплати праці. На основі цього важливого значення набуває якісний та ефективний механізм державного 
прогнозування потреб ринку праці, що має бути основою для формування державної політики сприяння праце-
влаштування молоді.  

Також, Джумачук А.Т. [2, с.83] наголошує, що серед причин безробіття молоді також слід враховувати 
відсутність досвіду з точки зору роботодавців. Вони бачать цей дефіцит і не хочуть вкладати кошти в навчання 
молодих людей, в той час як більш досвідчені дорослі працівники можуть стати безробітними і доступними для 
найму.  

Сьогодні значна частина молоді подає документи до вищих навчальних закладів і намагається продов-
жити своє навчання. Та відчувається недосконалість застарілої системи підготовки робочих кадрів і молодих 
спеціалістів, яка раніше не була орієнтована на вимоги ринку праці та продовжує своє інерційне існування й 
нині. Щороку вітчизняні навчальні заклади випускають понад 500 тис. молодих спеціалістів, які не знаходять 
відповідного попиту на отриману спеціальність або не мають можливості задовольнити свої вимоги щодо рівня 
оплати праці. Щорічно в Державну службу зайнятості звертаються близько 5-7 % (92 тис) випускників навчаль-
них закладів. 

Єсінова Н.І. та Рарова І.М. [3, с. 192]  вважають основною причиною безробіття молодого покоління є 
зниження попиту на ту чи іншу професію. Абітурієнту та його батькам потрібно більш виважено підходити до 
вибору майбутньої професії. Зважити ситуацію на ринку праці та обрати не тільки престижну професію, але й 
ту, яка користується попитом на даний момент. Уже сьогодні є надлишок юристів, бухгалтерів та економістів, у 
результаті чого утворюється перебір фахівців. Це створює неабияку конкуренцію на ринку праці. До кандидатів 
ставлять високі вимоги, які зазвичай не може задовольнити молодь. 

Отже, для вирішення проблеми працевлаштуванням молоді потрібно підійти комплексно, залучивши не 
тільки роботодавців, але й навчальні заклади та державу. Одним з найнеобхіднішим, на мою думку, є створення 
Молодіжної біржі праці в Україні, проектів з долученням молоді для отримання практики та вдосконалення 
своїх знань. 

 
1. Батюк А. Державне сприяння реалізації трудового потенціалу молоді / А. Батюк // Збірник наукових 

праць «Ефективність державного управління». – 2015. – Вип. 44. – С. 195-196. 
2. Джумачук А.Т. Подолання молодіжного безробіття в Україні як один з чинників антикризового 

управління на підприємстві / А.Т.  Джумачук, Н.М. Столбуненко // Ринкова економіка, сучасна теорія та 
практика управдіння. – 2018. – С. 83-84. 

3. Єсінова Н.І. Проблеми працевлаштування молодих спеціалістів / Н. І. Єсінова, І. М. Рарова // Наукова 
робота. – 2014. – С.192-193. 
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ПРОБЛЕМА МІГРАЦІЇ МОЛОДІ ЗАКОРДОН 
 
Зайнятість, безробіття і міграція населення – найважливіші показники використання трудового потен-

ціалу країни. Серед вищеперерахованого міграційні процеси відіграють одну з провідних ролей. Суб’єктами 
міграції є переважно люди з високою працездатністю, тобто молодь. Трудові ресурси (працівники) самі пере-
міщуються в країни з кращими умовами праці та життя. В Україні зовнішня трудова міграція сформувалася в 
умовах високого рівня безробіття, обмеженої можливості офіційного працевлаштування, вимушеної неповної 
зайнятості, а також низького рівня оплати праці та, як наслідок, бідності населення. Тому в нашій країні 
спостерігається тенденція щодо розширення міграції задля задоволення потреб у працевлаштуванні та покра-
щенні власного добробуту. 

Процес дослідження проблем зовнішньої трудової міграції є дуже необхідним для розуміння та вияв-
лення майбутніх наслідків. Особливо актуальним є дослідження еміграції молоді, тобто населення у віці від 14 
до 35 років, адже сьогодні за кордоном працює велика кількість молодих українців, які залишають Україну в 
пошуках робочих місць. 

Потоки міграції з кожним роком зростають і охоплюють майже всі країни. Насамперед, розвитку такої 
міграції сприяють висока швидкість поширення інформації, сучасні засоби зв’язку між організаціями та людь-
ми з різних країн, швидкий розвиток пасажирських сполучень і засобів комунікації. 

Також чинником зростання трудової міграції серед молоді є складна економічна ситуація в країні. За 
попередніми даними, міграція з України має двадцятирічний досвід. У 90-х роках, коли відкрились кордони, 
наші люди почали їздити туди в пошуках достойного заробітку. Зараз виросло покоління дітей, батьки яких 
були заробітчанами. І, відповідно, багато хто з них теж мігрував до батьків. Так, тимчасові мігранти 
перетворились на постійних, живучи цілими сім’ями за кордоном. 

Ще один чинник – це знання іноземної мови. Якщо раніше обмеженнями для виїзду за кордон були 
незнання мови, недостатня 

освіченість, то сьогодні ситуація змінилась. І молодь уже вільно вивчає іноземні мови та завдяки Інтер-
нету знає про те, де можна отримати стипендію, потрапити у якусь програму для навчання за кордоном. Більша 
частина людей розглядає цю освіту як можливість залишитись за кордоном на постійне проживання.  

Те, що молоді люди їдуть з країни, – це негативне явище з точки зору економіки. По-перше, коли змен-
шується чисельність населення у країні, тоді не росте економіка. У світі немає таких країн, де падає чисельність 
населення, а економіка ВВП росте. Не розвиваються виробництво, технології, не з’являються нові робочі місця. 
У світі молодь створює інновації, нові підходи. По-друге, якщо з країни виїжджає молодь, така країна стає 
непривабливою для потенційного інвестора. По-третє, зменшуються кількість населення та народжуваність. 
Тобто нація старіє. 

У тому, що молодь їде за кордон, винна насамперед повна відсутність соціальної політики. За умов 
відсутності державної підтримки, добре оплачуваної роботи молодь і надалі виїжджатиме за кордон. Слід 
викоренити корупцію, змінити нинішню економічну модель з деіндустріальної на інноваційну, встановити 
гідну оплату праці. Люди додому повертатимуться тоді, коли бачитимуть у своїй країні перспективи розвитку. 

Міграція молоді загрожує негативними як демографічними, так і економічними наслідками. Збільшення 
масштабів та тривалості перебування мігрантів за кордоном невідворотно призведе до слабшання їхніх зв’язків 
з Батьківщиною, остаточної втрати країною частини її трудового та інтелектуального потенціалу. 

 
1. Майданік І.П. Українська молодь на ринках праці зарубіжних держав / І.П. Майданік. – К. : Ін-т 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2015. – 206 с. 
2. Молоді українці прощаються з Батьківщиною. Назавжди? – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://vgolos.com. ua/articles/molodi_ukraintsi_proshchayutsya_z_batkivshchynoyu_nazavzhdy_264688.html.. 
3. Перспективні українці дедалі частіше виїжджають за кордон : статистика. – 2017 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу http://svitua.com.ua/news/201701/2236-perspektyvni-ukrayinci-dedali-chastishe-
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САМОМОТИВАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНА КОМПЕТЕНЦІЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ПОКОЛІННЯ Z 
 
Мотивація є основою і початком будь-якої діяльності, тому очевидний її вплив на результати цієї діяль-

ності. Мотивована людина орієнтована на виконання завдань, вирішення повсякденних задач, знаходить нові 
способи організації своєї діяльності, а найважливіше – сміливо рухається у напрямку реалізації своїх цілей. 
Проте, налаштувати себе на продуктивну роботу інколи не просто, до того ж, далеко не кожен здатний змусити 
себе займатись справою, яка є монотонною рутиною чи не викликає належного натхнення.  

Самомотивація – це вміння самостійно спонукати і підштовхувати себе до виконання поточних справ, з 
відповідальністю за результат і контролем за їх виконанням; внутрішній запуск енергії для руху в тому чи 
іншому напрямку [1]. 

У сфері менеджменту, та зокрема в управлінні персоналом, здатність до самомотивації визнається дуже 
цінною та корисною компетенцією для працівника. Таке вміння демонструє, що потенційний працівник легко 
налаштовується на роботу та здатний самостійно тримати себе у продуктивному тонусі. 

Для деяких студентів, як і працівників загалом, є природнім натхненно ставитися до навчання та роботи, 
вчасно виконувати завдання, підтримуючи пунктуальність і самодисципліну. Інші ж не мають такої здібності. 
Не існує єдиного однакового мотиваційного механізму, здатного впливати на усіх однаково. Це пов'язано з тим, 
що кожна людина є особливою, тому її сприйняття результативності і ставлення до праці є індивідуалізованим. 
Самомотивація не є вродженим вмінням, її можна розвивати і удосконалювати. Для цього потрібні час, бажання 
і самодисципліна. 

Часто причинами низької мотивації виступають лінь, брак енергії, відсутність інтересу чи невідповід-
ність цілей і цінностей. Сьогодні фахівці рекомендують для формування і розвитку самостійної мотивації такий 
алгоритм : обрати мету, візуалізувати бажане як вже дійсне, заохочувати себе до дій, поступово змінювати 
поточний стан речей, покроково ставити конкретні цілі і намагатися їх досягати. Також важливим є оточення, 
яке створює культуру необхідної підтримки [4]. 

Для покоління Покоління Z не характерні кар’єрний ріст чи авторитет серед співробітниців. Сучасна 
молодь мотивована поєднанням професійної зайнятості з іншими життєвими інтересами, щоб мати можливість 
всебічної реалізації. 

В умовах діджиталізації з’явились низка нових онлайн-курсів по мотивації, інтернет щоденники з досяг-
нення поставленої мети, програми з нагадування чи сервіси з надихаюими та мотивуючими історіями на кожен 
день. Такі додатки є в легкому доступі, щодня їх стає все більше.  

Важливими мотиваторами для молоді виступають такі чинники, як соціальна та матеріальна неза-
лежність, певна свобода дій та свобода висловлювання своїх думок.   

Самомотивацією найчастіше володіють особи, яких спонукає до роботи прагнення максимально розкри-
ти свої таланти і можливості. Саме тому самомотивацію можна назвати необхідною компетенцією, яка формує 
життєву позицію. Покоління Z – це генерація особистостей, які відверто усвідомлюють свої переваги і недолі-
ки. Для нього особиста недосконалість – це не вада чи дефект, це стимул розвиватись та удосконалювати себе, 
можливість реалізувати весь потенціал. Кожна особистість є унікальною, і шлях реалізації власних цілей буде 
персоніфікованим. 

Отже, самомотивація важлива, оскільки це – перший крок до   особистісного зростання та життєвих 
досягнень. Усе починається з усвідомлення, як  можна змінити усе своє життя та життя оточуючих. 
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ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ КАРАНТИНУ ТА ПАНДЕМІЇ 
 
Сукупність соціальних, економічних і політичних проблем 2020 року змушує більшість управлінців 

докорінно змінювати стратегію компаній, модель керівництва, напрями діяльності тощо. Як керівники, так і 
HR-менеджери змушені пристосовуватись до подій та трансформувати процеси на підприємствах, оскільки спа-
лах коронавірусної інфекції призвів до низки кризових явищ у економіці, медицині, освіті, спорті, культурі, ту-
ризмі. Вперше потерпають усі сфери економіки і всі сфери життєдіяльності, тому в умовах сучасності здійсню-
вати процес управління персоналом стало значно важче, оскільки більшість підприємств і видів діяльності не 
було пристосовано до умов, які виникли у 2020 році. 

Наразі успішність менеджменту в умовах економічної кризи цілком і повністю залежить від здатності до 
організаційної адаптації, професійних навичок та універсалізму персоналу, а також стратегічного управління з 
боку керівника організації, який задаватиме вектор роботи [1]. 

Керівнику при антикризовій діяльності варто враховувати фактори, які суттєво впливають на загальну 
роботу підприємства, зокрема: мотивація персоналу, наявність ресурсів, стратегія, спрямована на вихід із кризи, 
пошук альтернативної діяльності.  

Ефективність компанії прямо залежить від персоналу, а їх робота залежна не тільки від кваліфікованості 
працівників, а й від їх емоційного стану та мотивації. Зараз, як ніколи раніше, людям важливо відчувати себе 
захищеними, потрібними та більш вмотивованими, оскільки домашня рутина й проблеми, які супроводжують 
карантин, пригнічують.  

М.Г. Ткалич та Л.В. Мисів [2] проводили дослідження для визначення емоційного стану людини під час 
трьох хвиль карантинних обмежень. Третя хвиля зафіксувала наявність в респондентів ознак депресії, тривож-
ності, паніки, втоми і розладів сну. Порівнюючи результати опитування з попередніми двома хвилями (І хвиля – 27-
28.03.20, ІІ хвиля – 3-4.04.20; III хвиля – 10-12.04.20) помітно незначне зростання депресії (2.4 проти 2.3) та 
падіння тривожності (2.6 проти 2.7). Рівні паніки (1.5), втоми (2.5) та розладів сну (2.5) залишилися на тому ж 
рівні, що і у попередні хвилі. 

Підвищення рівня депресії ймовірно пов’язане із фізичними обмеженнями (малорухливість, менша ак-
тивність) та відсутністю достатньої кількості зовнішніх подразників: нових вражень, подій, інтенсивності 
взаємодії з іншими [3]. 

Тому управлінцям персоналу слід вводити інноваційні підходи та враховувати те, що після карантину 
будуть зміни, які впливатимуть на людей та керівництво ними, зокрема:  

• Соціальні. Зросте дистанція між людьми, гаджети замінять живу комунікацію, відбудеться омоло-
дження працівників, що веде до змін їх моделі поведінки, відслідковуватимуться нові соціальні звички й упо-
добання, буде присутній страх обмеженості прав в будь-який момент. 

• Технологічні. Зросте електронна комерція, дистанційна робота стане нормою, збільшиться кількість 
віртуальних сервісів, посилиться контроль за людиною. 

Враховуючи вище зазначені зміни, можна визначити декілька можливих напрямків розвитку HR-мене-
джменту: 

− HR-менеджмент прийматиме активнішу участь у створенні й корегуванні стратегії і тактиці компанії; 
− ситуація змушує виділяти більше ресурсів для перекваліфікації працівників, якщо діяльність підпри-

ємства була змінена, а також займатись їх можливістю працювати дистанційно, але не менш ефек-
тивно; 

− управлінці повинні навчитись контролювати та згладжувати конфлікти працівників дистанційно; 
− варто звернути увагу та змінити систему заохочення та мотивації, оскільки у людей зараз переважа-

ють  інші цінності й з’явились нові потреби. 
Підбиваючи підсумки, варто сказати, що виклики 2020 року суттєво вплинули на цілі та плани 

підприємств. Непередбачувані обставини зіштовхнули компанії з чималими труднощами, які в результаті 
залишили свій відбиток на роботі кожного працівника окремо. Однак, як сказав Піцур Я.С. [3], персонал  – це 
найцінніший ресурс в структурі підприємства і саме на нього потрібно застосовувати найбільшу частину 
заходів антикризової політики.  

 
1. Омелянюк Я.Я. Актуальні проблеми ефективного соціальноекономічного розвитку України: пошук 

молодих / Я.Я. Омелянюк. 2020. с. 55-63. 
2. Ткалич М.Г. Мисів Л. В. Динаміка психоемоційних станів українців на карантині: третя хвиля 

дослідження // М.Г. Ткалич, Л.В. Мисів. 2020. с.54. 
3. Піцур Я.С. Антикризове управління в системі економічної безпеки : колективна монографія. / за заг. 

ред. Тринька Р.І. – Львів, 2011. – 326 с. 
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ВМІННЯ ПЕРЕКОНУВАТИ ЯК АКТУАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 
  
В сучасному суспільстві, і взагалі в історії людства вміння переконувати людей відіграє велику роль. 

Саме цей навик допомагає досягати небувалого успіху у будь-якій сфері. Правильне мистецтво переконування 
передбачає вміння представляти своє бачення так, щоб співрозмовник сприйняв його важливими для себе і 
захотів реалізувати у життя. Однак, іноді такі вміння викликають негативні асоціації, коли помилково вміння 
переконувати прирівнюється до маніпуляції, що є грубою помилкою.  

Ще у сиву давнину люди розуміли велике значення цього вміння, і як висловився сам Аристотель [1, 
с.224]  переконання – це «мистецтвом спонукати людей робити те, що вони, зазвичай, ніколи б не зробили, не 
попроси ви їх про це». Також Аристотель говорив про такі важливі якості людей як: ораторство і правдивість 
слів, відчуття аудиторії, конкретність і милозвучність вимовлених слів. Це і не дивно, оскільки справжній 
майстер впливу повинен чітко розуміти що він говорить і відчувати правильність його сприйняття іншими. 

Наступний майстер переконання, відомий психолог, оратор і письменник Дейл Карнегі [2, с.560] про 
вміння переконувати говорив наступне: «Якщо ви хочете щось комусь довести, ніколи не заявляйте про це. 
Дійте так делікатно й винахідливо, щоб ніхто не здогадався про ваш намір». На мою думку, саме цей опис 
найкраще виражає сутність цієї компетенції. Адже переконувати – це аж ніяк не маніпулювати людиною. Це 
мистецтво схиляти інших зробити те, що вам потрібно. І не важливо з ким ви спілкуєтесь, а важливо як ви 
вмієте знаходити підхід до кожного. Тому важко не підмітити його унікальність і вічність. 

Джей Конґер [3, с.88] у своїй книзі «Мистецтво переконувати» зазначив: «Переконування може гурту-
вати людей, просувати ідеї, запалювати іскру змін і виплавляти конструктивні рішення». Але варто розуміти 
сутність переконування – «не вмовляння та нав'язування, а пізнання та обговорення». І звісно ж, уміння 
переконувати – це вид мистецтва, який потребує відповідальності та практики. Саме завдяки цим навичкам 
світ користується новими винаходами, іграми, книгами, ідеями, бо колись у свій час вони переконали когось 
втілити це в реальність. 

Отже, вміння переконувати – це складне мистецтво, яке вже багато тисячоліть непокоїть людей різних 
професій, різного соціального стану та віку. Письменники, психологи та філософи вивчають це мистецтво та 
дають корисні поради.  Сократ, Дейл Карнегі, Джей Конґер та багато інших. Ці люди зробили вагомий внесок 
у розвиток мистецтва переконувати. Але звісно ж, потрібно й далі розвивати тему успішного переконування 
людей. Адже людська сутність – це неосяжний простір для відкриттів і вдосконалення. 

 
1. Аристотель. Риторика. – М.: Лабіринт, 2000. – 224 с. 
2. Карнегі Д. Як завойовувати друзів та впливати на людей. – Харків: КЗ Промінь, 2001. – 560 с. 
3. Конґер Д.А. Мистецтво переконування. – К.: #книголав, 2017. – 88 с. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ СТОРІТЕЛІНГУ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ 
 
Враховуючи стрімкий ріст технологій, так звану, «діджиталізацію», і вимушені обставини в Україні та 

світі, зумовлені нестабільною епідеміологічною ситуацією, ми вимушені спілкуватися, переважно, у віртуаль-
ному світі. Тому реальне спілкування стає мистецтвом, якому потрібно навчати й навчатися знову. Для цього 
чудово підходить метод «сторітелінгу». 

Сторітелінг (storytelling) – це мистецтво розповідати історії з метою навчання та керування шляхом 
донесення змісту повідомлення за допомогою спеціальної методики. 

Серед науковців які досліджують сторітеллінг як технологію управління людьми, варто назвати інозем-
них авторів: А.Новічкову, Ю. Воскресенську, Ю. Герасименко, О. Тодорову, Ш. Каллахана, Ф. Сіссоко, П. 
Сміта. 

Чому сторітеллінг ефективний? Сторітелінг – це творча розповідь. На відміну від фактичного переказу, 
опису по пам’яті, які ґрунтуються на роботі сприймання, пам’яті, відтворювальної уяви, в основі творчих 
розповідей лежить робота уяви, що сприяє засвоєнню інформації і генерації ефективних, нестандартних рішень.  

Дослідження показують, що ми в 22 рази швидше згадаємо той факт, який був прикрашений історією. 
Коли історія розказана добре, вона може збільшити кількість окситоцину, що призводить до більшого почуття 
довіри до брендів.  
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Дослідження показують, що емоційний відгук на рекламу впливає на намір людини купити більше, ніж 
саме оголошення. Згідно з аналізом, проведеним Інститутом практиків в рекламі (IPA), це дуже ефективно. 
Аналіз понад 1400 тематичних досліджень показав, що рекламні кампанії з чисто емоційним змістом вдвічі 
ефективніші, ніж з раціональним вмістом [1]. 

Усі люди люблять слухати цікаві історії, а це означає, що правильно побудувавши розповідь, можна 
зачепити не розум і логіку, а емоції. Викликавши у слухача потрібні переживання, можна вивести його на певні 
висновки, а потім – підштовхнути до потрібних вчинків. Такі властивості методики високо оцінили не тільки 
маркетологи, а й журналісти, редактори, педагоги і, звісно, керівники компаній. 

Стіва Джобса вважали майстром презентацій, який міг достукатися не тільки до своїх слухачів і 
потенційних клієнтів, але і до їхніх сердець. А все тому, що засновник Apple вмів майстерно розповідати історії 
з життя та вплітати їх у бізнес.  

Усі лідери, які коли-небудь існували, існують та існуватимуть, володіють майстерністю слова. Вміння 
говорити, формулювати власні думки – необхідні життєві навички для кожної людини. На сьогодні володіння 
інформацією, її обробка, вміння чітко передавати почуття, аргументувати свою позицію – головні задачі, які 
стоять перед освітою [2]. 

Можливості сторітелінгу на вітчизняних підприємствах використовуються не на повну потужність. Істо-
рії повинні бути змістовними, логічно послідовними, точними, виразними, зрозумілими слухачам, самостійни-
ми, невеликими за розмірами. Так, з їхньою допомогою можна продавати продукцію, вакантні місця, навчати, 
супроводжувати та розвивати персонал, управляти конфліктами та ін. 

Таким чином, сторітелінг можна застосовувати для особистісного, колективного та суспільного 
розвитку.  Для ефективної роботи підприємств та інших колективів, наприклад державних установ чи органі-
зацій. Правильне використання сторітелінгу може стати потужним інструментом, який забезпечує ефективне 
функціонування будь якого колективу. 

 
3. Сторітелінг – основні правила створення сучасної історії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://marketer.ua/ua/storytelling-basic-rules-for-creating-an-interesting-story/. 
2. Поняття життєвих навичок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://llt.multycourse.com.ua/ua/print_page/module/19. 
3. Навіщо потрібен сторітелінг в роботі HR-спеціаліста? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://hrliga.com/index.php?id=1220&module=news&op=view[Zachem nuzhen storytelling v rabote HR-spetsialista.] 
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КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІДЕРА 

 
Лідер щодня змушений спілкуватися з командою, підлеглими, керівниками,  постачальниками, представ-

никами виконавчої влади тощо. У зв’язку з цим розширюється діапазон можливих ситуацій його комунікатив-
ної поведінки, від ефективності якої багато в чому буде залежати успіх професійної діяльності лідера. Саме 
тому виникає гостра необхідність спеціальної підготовки успішних лідерів, у яких буде сформована і розвинута 
професійна комунікативна компетентність. 

Термін «комунікативна компетентність» (від лат. communico – роблю загальним, зв’язую, спілкуюся і 
competens (competentis) – здатний) означає сукупність знань про норми і правила ведення природної комунікації – 
діалогу, суперечки, переговорів і та ін. [1]. 

У наукових джерелах комунікативна компетентність – система знань, вмінь і навичок особистості, що 
забезпечують ефективне спілкування. Вона передбачає володіння йо- Актуальні проблеми психології. Том V. 
Випуск 16 85 го суб’єктом всіма видами комунікативно-мовленнєвої діяльності: здатність встановлювати і 
підтримувати необхідні контакти з людьми, виконувати певні соціальні ролі у колективі, вміння улагоджувати 
розбіжності та конфлікти, вміння співробітничати та працювати з групою (у групі) тощо [2, с.84]. 

Переговори – це спілкування з метою досягнення спільного рішення.  
Протягом усього життя ми ведемо переговори, обмінюємося зобов’язаннями та обіцянками, бо без цього 

творився би хаос у наших життях, так само і лідери змушені вести переговори, щоб досягати успіху в бізнесі чи 
проектах, налагоджувати зв’язки тощо. Для проведення вдалих переговорів потрібно володіти комунікатив-
ними навичками, тому лідер повинен володіти сформованими професійно-комунікативними компетентностями 
для досягнення найкращих результатів і отриманням «максимального ефекту» від переговорів. 

Головними навичками, які потрібні ефективному лідеру для комунікацій є: алгоритм проведення 
переговорів, уникання помилок, точність думок, вміння уважно слухати (намагання зрозуміти співбесідника), 
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правильно використовувати та розуміти міміку, жести, інтонації, пози, здатність до роботи з нормами та 
традиціями інших країн, вміння правильно ставити питання тощо [4]. 

Перевагами вдало проведених лідером переговорів є: досягнення згоди між партнерами/співробітниками 
та вирішення конфліктів. 

Отже, якщо керівник/лідер не вміє ефективно вести переговори, то він не отримає бажаного результату 
для підприємства і його головна функція не буде виконаною, а для того, щоб переговори пройшли вдало 
потрібно володіти відповідними професійно-комунікативними компетентностями. 

 
1. Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання : навч.-метод. посіб. / І.Д. Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с. 
2. Корніяка О.М. Комунікативна компетентність як визначальний чинник професійного самоздійснення 

викладача вищої школи / О.М. Корніяка // Актуальні проблеми психології. – 2015. – Вип. 16. – С. 82-92. 
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    ВПЛИВ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ  
НА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОПОВІДІ   

 
За останні роки розвиток інформаційних технологій у світі стрімко посилюється. Інформатизація всіх 

сфер життєдіяльності людини є невідворотнім наслідком науково-технічного прогресу. Особливих масштабів 
поширення набуває штучний інтелект, роль і значення якого, на думку науковців, є двояким, і який несе в собі 
як позитивні зміни, так і певні загрози для ринку праці. Та все ж, для системи менеджменту застосування штуч-
ного інтелекту має позитивний ефект в контексті спрощення та оптимізації багатьох функцій. Прогнозування, 
прийняття управлінських рішень, вирішення нестандартних завдань, зниження рівня невизначеності, структу-
ризація даних, управління знаннями – це лише невеликий перелік, де взаємодія людини та штучного інтелекту 
може дати ефективні результати.  

Штучний інтелект – це широкий набір алгоритмів та інструментів машинного навчання, які можуть 
швидко отримувати дані, виявляти закономірності, оптимізувати чи прогнозувати тенденції. Системи штучного 
інтелекту здатні швидко навчатися, будуючи матриці можливих рішень та обираючи оптимальні з них, ґрунту-
ючись на величезній кількості критеріїв цього вибору.  

Якщо говорити про використання штучного інтелекту в сфері управління персоналом, то існує багато 
можливостей, починаючи з підбору й адаптації персоналу, завершуючи управлінням талантами. Системи 
штучного інтелекту здатні аналізувати резюме кандидатів на роботу, проводити вхідну співбесіду, аналізувати 
відеозаписи тощо. Хоча треба зауважити, що психологічна та емоційна складова наразі знаходиться поза компе-
тенцією машин, тому для ефективного підбору працівників необхідно також враховувати людський фактор.  

Штучний інтелект можна використовувати для планування розвитку працівників організації, формування 
кадрового резерву, діагностування психологічного клімату в колективі та ментального здоров’я компанії, тощо. 
Для прикладу, у великих компаніях системи штучного інтелекту допомагають організувати відпрацювання 
конкретних навичок працівників, необхідних для роботи. Так, відомий американський гігант Wallmart 
використовує шоломи віртуальної реальності для навчання працівників правильної поведінки у дні розпродаж. 
Алгоритм навчання працівників Netflix ґрунтується на гейміфікації, завдяки чому розвиток персоналу відбу-
вається легко та невимушено. 

Особливо актуальним є використання штучного інтелекту для опрацьовування відгуків працівників, 
коментарів, повідомлень робочої електронної пошти для виявлення загального рівня задоволеністю роботою, 
психологічної стабільності та лояльності. 

Цікавим, на нашу думку, є приклад використання систем штучного інтелекту в управлінні персоналом 
розроблена компанією EPAM система Telescope. Ця система охоплює та аналізує дані про всіх працівників 
організації та виконує низку різноманітних функцій, зокрема: 

− оптимізовує пошук працівників з відповідними навичками та досвідом для відкритих в компанії 
вакансій; 

− запобігає професійному вигоранню працівників за допомогою порад від штучного інтелекту щодо 
професійного зростання або зміни проекту; 

− допомагає адаптуватись новим працівникам, базуючись на завданнях, які виконували колишні но-
вачки (створює карти досвіду працівників); 

− допомагає зберегти цінних працівників, аналізуючи їх соціальні мережі та використання внутрішніх 
служб компанії; 

− методом аналізування поведінки працівників допомагає запобігати різноманітним порушенням вста-
новлених правил та регламенту роботи; 

− дає змогу лідерам обрати найоптимальнішу модель поведінки з конкретною командою працівників. 
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Таким чином, запровадження систем штучного інтелекту у HR-процеси організації є виправданим 
кроком, який може допомогти зекономити значні ресурси: матеріальні, людські та часові. 

 
1. Bersin J. AI in HR: A Real Killer App. HR Technology. 2018. Режим достіпу:  

https://joshbersin.com/2018/06/ai-in-hr-a-real-killer-app/ 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 
 
Щоб стати кращим та ефективнішим в умовах пандемії 2020 року, потрібно застосовувати підходи тайм-

менеджменту у своїй роботі. Особливо вони актуальні при дистанційній зайнятості, адже в таких умовах 
набагато частіше можна відволіктись, змістити дедлайни та змішати робочі й особисті справи.  

Сучасний тайм-менеджмент – це комплексна система управління собою та своєю діяльністю. 
Основними елементами цієї системи є ефективність, стратегія, філософія.  

В Україні сьогодні відбувається активний розвиток та застосування принципів тайм-менеджменту в 
практичній діяльності найбільш інноваційно активних підприємств. Так, у великих містах створюються 
підприємства, які спеціалізуються на проведенні тренінгів і семінарів за цією тематикою. За різними дослі-
дженнями вітчизняного ринку, попит на такі послуги з кожним роком збільшуватиметься. 

На думку української дослідниці Н. Шаргородської [5, с.12], управління часом – це дуже складна та 
індивідуальна система, тому не доцільно жорстко регламентувати час посадових осіб місцевого самовряду-
вання, не враховуючи особливості індивідуальних темпоральних характеристик та особистісного простору. 

Засновниками Наукової школи менеджменту Української академії наук Р.М. Скриньковським та Т.Б. 
Процюком [3, с. 22] представлено систему визначення результату економічної діяльності “інформація – ресурс – 
час” і як результуючу характеристику таких параметрів з урахуванням їх взаємовпливів. 

Черненко Н.М. [4] під тайм-менеджментом розуміє управління собою, застосовуючи відповідні мето-
дики та механізми організації часу, які сприятимуть діагностиці тимчасових проблем в управлінні часом та 
формуванню індивідуальної технології, яка найбільше відповідає характеру, темпераменту, біологічним рит-
мам та роду занять.  

До основних передумов впровадження тайм-менеджменту в систему управління підприємством слід 
віднести [1]:  

− зростання вимог до рівня професійного розвитку працівників, досягнення їх з найменшими витра-
тами власних зусиль і часу; 

− зростання питомої ваги нематеріальних активів у вартості підприємства, перетворення його 
персоналу на основну конкурентну перевагу;  

− ускладнення зовнішнього контролю за діяльністю працівників, яка має творчий характер, і підвищен-
ня актуальності самостійної організації ними своєї роботи, самодисципліни та самоконтролю. 

Формування на підприємстві системи управління часом, передусім, має бути орієнтоване на розвиток у 
працівників трьох найважливіших складових часової компетентності, зокрема: усвідомлення часу, емоційного 
переживання часу і організації часу професійної діяльності, що в комплексі забезпечує їхню емоційну стабіль-
ність, стресостійкість та самоорганізацію [2, с. 14]. 

Отже, важливою передумовою ефективної діяльності підприємства є використання його керівництвом 
інструментів тайм-менеджменту та врахування характеру виконуваних робіт.  

Перспективи подальших досліджень полягають в розробці технологій корпоративного тайм-мене-
джменту, які найбільше враховують особливості діяльності вітчизняних підприємств. 

 
1. Буняк Н.М. Самоменеджмент як мистецтво саморозвитку особистості / Н.М. Буняк // Глобальні та 

національні проблеми економіки. – 2017. – Вип.18.   
2. Гаврилюк А.М. Тайм-менеджмент як складова успішної комунікативної взаємодії в індустрії туризму 

України [Електронний ресурс] / А.М. Гаврилюк, Х.В. Плецан // Ефективна економіка. – 2016. – № 1. 
3. Скриньковський Р.М. PS-менеджмент: концепція та еволюція / Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк // 

Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 8. – С. 15-23. 
4. Черненко Н.М. Тайм-менеджмент як засіб удосконалення професійної діяльності державних 

службовців [Електронний ресурс] / Н.М. Черненко // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2011. – 
Вип.2(6). 

5. Шаргородська Н.Л. Організація професійної діяльності й управління часом посадових осіб органів 
місцевого самоврядування / Н. Шаргородська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – 
Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 1 (33). – С. 276-285. 
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ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ВЛАСНОГО ПЕРСОНАЛУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
 
Розвиток  персоналу – це безперервний процес удосконалення якісних характеристик працівників з ме-

тою забезпечення їх гармонійного розвитку і підвищення ефективності діяльності організації в цілому в 
коротко- та довгостроковій перспективі [1]. 

Слід відмітити, що система розвитку персоналу – це сукупність організаційних структур, методик, процесів і 
ресурсів, що необхідні для ефективного виконання завдань у сфері розвитку персоналу, а також оптимального за-
доволення запитів працівників, пов’язаних із самореалізацією, професійною підготовкою і кар’єрою [2]. 

У липні 2019 року компанія Amazon прийняла рішення виділити зі свого бюджету 700 мільйонів доларів 
на удосконалення та навчання понад 100 000 співробітників, або кожного третього свого  працівника, до 2025 
року. Так як через постійну автоматизацію і технологічний прогрес, багато посад стають непотрібні, тому ком-
панія прийняла рішення не шукати фахівців на стороні, а «вирощувати» їх уже з поточного персоналу, та 
просто перенавчати уже наявний людський капітал [3]. 

«Мета не в тому, щоб створити кар'єрні сходи від робітника до гендиректора. Ми хочемо дати своїм 
співробітникам можливість розвивати свої навички», – прокоментував Ардін Вільямс, віце-президент Amazon 
з розвитку співробітників. 

Перспектива професійного росту співробітника – ознака сильного роботодавця. 
Розвиток власних співробітників замість набору нового персоналу – це в першу чергу зростання 

конкурентоспроможності компанії на ринку і абсолютний імператив для бажаючих утримати на робочих місцях 
справжні таланти. Результати недавнього опитування відомого ресурсу HeadHunter, яке відбувалося з 31 грудня 
2019 року до 12 січня 2020 року, показали, що можливість навчання та розвитку своїх навичок за рахунок 
роботодавця є другим за значимістю фактором мотивації для тих, хто перебуває в активному пошуку нової 
роботи. Були представлені такі результати опитування: 59% респондентів віком до 45 років вважають значною 
мотивацією саме навчання, оплачене роботодавцем; на першому місці – премії (так вважають 90% опитаних); 
на третьому місці – соціальний пакет (54% респондентів). 

«Оплата навчання і соціальний пакет як фактори мотивації викликають більший інтерес у порівнянні з 
грошовою мотивацією, яка завжди була, є і буде. І останнім часом, дійсно, спостерігається значне зростання 
затребуваності навчання: все більше претендентів роблять вибір на користь компаній, де ця опція присутня. 
Різноманітні нові навички, які потрібні роботодавцю, з'являються практично щороку. Ринок праці дуже 
динамічний, і щоб встигати за ним і бути затребуваним, потрібно відповідати вимогам роботодавця, що 
неможливо без розвитку. До того ж з кожним роком на ринку праці зростає конкуренція в силу економічних і 
демографічних факторів.» – керівник служби досліджень HeadHunter 

Слід відмітити, що  розвиток власного персоналу є  вигідним для обох сторін: співробітники отримують 
новий досвід і вдосконалення навичок, які допоможуть досягти успіху в рамках компанії, а компанія отримує 
хороших фахівців та менші витрати, за рахунок «внеску» в старих співробітників, ніж адаптація нових, яких 
доводиться готувати до роботи чи не з нуля.  

 Проте не всі підприємства мають можливість забезпечити розвиток свого персоналу. Причиною цього 
є ряд проблем, з якими може стикатися підприємство, а саме [4]: 

Ø Відсутність фінансових ресурсів. Увага керівництва буде зосереджена на вирішенні нагальних проб-
лем по типу невеликої кількості замовлень і як результат невеликий обсяг прибутку, що буде нівелювати 
розвитком персоналу; 

Ø Зношені основні виробничі засоби. Підприємство буде вкладати кошти в оновлення ОЗ, що відбере 
можливість розподілити частку на розвиток кадрів. Також зниження технологічного рівня заваджує процесу 
розвитку персоналу; 

Ø Застарілі моделі управління, низький рівень кваліфікації кадрів та відсутність інноваційного розвит-
ку. У такому кліматі дуже важко забезпечити гарантований сталий розвиток персоналу, адже плинність кадрів у 
підприємства досить висока; 

Ø Вплив зовнішніх проблем: нестабільна економічна і політична ситуація в країні, високі ставки опо-
даткування та відсутність необхідної фінансової підтримки з боку держави. Негативні фактори зовнішнього се-
редовища здатні значно гальмувати розвиток підприємства, що ускладнить процес розвитку персоналу. 

Отже, необхідність постійного професійного навчання обумовлена певними факторами: 
Ø упровадженням нової техніки, технологій, виробництвом сучасних товарів, зростанням комунікатив-

них можливостей; 
Ø виходом на ринок з високим рівнем конкуренції; 



 
 

321 

Ø тією обставиною, що для організації ефективнішим є підвищення віддачі від уже працюючих праців-
ників на основі їх неперервного навчання, ніж залучення нових працівників. 

 
1. Морозов О. Ф. ,  Гончар В. О. / Система управління розвитком персоналу підприємства./ Електронний 

журнал «Ефективна економіка», № 1, 2017. / Електронний ресурс: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5372. 
2. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – 5-те вид., оновлене. Затверджено МОН 

/ Грішнова О.А. – К., 2011. – 390 с.   
3. Investory News / Інвестує у кадри: Amazon виділить $700 млн на перенавчання співробітників 

[Електронний ресурс] // – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://investory.news/investuye-u-kadri-amazon-
vidilit-700-mln-na-perenavchannya-spivrobitnikiv/. 

4. Морозов О. Ф. , Гончар В. О. / Система управління розвитком персоналу підприємства. // Ефективна 
економіка. №1 – 2017.             
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ВАГОМІСТЬ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ У ХХІ СТОЛІТТІ 
 
Кожній людині взагалі й особливо тому, хто готує себе до роботи керівником чи вже є таким, у першу чергу, 

необхідно вміти перетворити ситуацію, для якої типова невпорядкованість дій, обумовлена зовнішніми обставинами, 
у ситуацію цілеспрямованих і здійсненних задач. Навіть тоді, коли на вас з усіх боків звалюються різні завдання, 
можна завдяки послідовному плануванню часу і використанню методів наукової організації праці краще здійснюва-
ти свою діяльність, щодня виділяючи резерв часу (у тому числі і для дозвілля) для керівних функцій.  

Мистецтво керувати собою, своїм часом, своєю життєдіяльністю, керувати плином свого життя, розви-
ватися й удосконалюватися – неповний перелік задач, які розглядає самоменеджмент.  

Метою самоменеджменту є перетворення особистості в менеджера, економія його часу, виявлення і 
використання власних можливостей, проектування зовнішнього середовища, виявлення і аналіз уроків власного 
досвіду, раціональна організація самодіяльності. 

Як зазначають Н. Коваленко, С. Маркова та А. Чкан [1], на сьогодні існуючі концепції самоменеджменту 
будуються на основі визначення певних провідних ідей, навколо яких і формується система методик і прийомів 
роботи над собою. 

О. Штепа [2, с. 225] вважає за доцільне виокремити такий напрям самоменеджменту, як ресурс-мене-
джмент – самоорганізування особистих цінностей, метою якого є вміння особи виявляти компетентність у 
саморозвитку  

Аналіз теоретичних досліджень засвідчив відсутність одностайності серед науковців щодо трактування 
сутності самоменеджменту:  

− саморозвиток особистості, заснований на самопізнанні, самовизначенні, самоврядуванні, самовдоско-
наленні, подоланні стереотипів свідомості, самоконтролі і, як підсумок, самореалізації в обраній 
сфері діяльності (А. Чкан) [1];  

− послідовне і цілеспрямоване використання ефективних методів, прийомів та технологій самореалі-
зації і саморозвитку свого творчого потенціалу ( М. Лукашевич) [3]. 

У ХХІ столітті самоменеджмент є вагомою складовою сучасного суспільства. Переваги оволодіння 
мистецтвом самоменджменту полягають у наступному: виконання роботи з меншими витратами часу, краща 
організація праці; менше поспіху і стресів; більше задоволення від роботи; активна мотивація праці; ріст 
кваліфікації; зниження завантаженості роботою; скорочення помилок при виконанні своїх функцій; досягнення 
професійних і життєвих цілей найкоротшим шляхом. Одним із головних завдань кожного успішного фахівця в 
сучасному світі є безперервний індивідуальний саморозвиток саме тому, що організації в цілому не спроможні 
контролювати цей процес. 

На мій погляд, самоменеджментом займаються всі люди, а не тільки менеджери, і успіху в житті 
досягають тільки ті, котрі більш успішно це роблять. І навіть досягнення власних життєвих цілей вимагає від 
людини самоуправління. В іншому випадку людина буде змушена в своїй діяльності реалізовувати інтереси 
інших. Тому поступово самовдосконалення стає одним із основних факторів виживання в ринкових умовах. 
Творчому потенціалу кожного працівника в прогресивних компаніях приділяється все більше і більше уваги, а 
це, своєю чергою, впливає на поглиблення психологізації і соціологізації менеджменту і на подальший розви-
ток самоменеджменту, як нового напрямку менеджменту. 

 
1. Чкан А.С. Самоменеджмент : [навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент»] / А.С. Чкан, С.В. Маркова, Н.М. Коваленко. – Запоріжжя: 
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ЗНУ, 2014. – 84 с. 21. Шатун В. Т. Основи менеджменту : навч. посіб. / В. Т. Шатун. – Миколаїв : Вид-во 
МДГУ ім. Петра Могили, 2006. 

2. Штепа O.С. Самoменеджмент: прoцесуальна та диспoзиційна характеристика / O.С. Штепа // 
Психологічне здоров’я особи і суспільства. Сoціoгуманітарні прoблеми людини. – 2010. – № 4. – С. 224–235. 

3. Лукашевич М.П. Теорія і практика самоменеджмента : Посібник / Н. П. Лукашевич. – [2-е вид., 
виправ.]. – К.: МАУП, 2002. – 360 с. 
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ДІАГНОСТИКА КРЕАТИВНОСТІ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 
  

Чи важливо організації мати креативних працівників? Звичайно! Креативність – це ж завжди якісь нові 
ідеї, дивовижні речі/продукти та можливість показати свої вміння, творчі навички та підхід до вирішення 
завдань на практиці. Тому я вирішила провести діагностику креативності в управлінні персоналом. 

Почну з того що чим вищий рівень креативності в управлінця тим більше шансів в нього на успіхи в 
майбутньому. Саме креативність допоможе йому як у співпраці з співробітниками  так і в покладених на нього 
завданнях. Креативний керівник матиме більше варіантів підходу до своїх підлеглих і на основі свого досвіду і 
навичків стимулюватиме їх до виконання поставленої перед ними задачі. Адже, як ми знаємо, існують різні 
типи темпераменту у людей, на основі якими ми діємо в життєвих ситуаціях (стресових, буденних) та у 
відносинах з іншими людьми. 

Загалом творчі здібності керівника закладені в психологічному потенціалі його особистості, установці на 
пошук проблемних ситуацій у системі керування й на самостійність у рішенні завдань. Використання творчого 
підходу до управлінської діяльності – основна риса ефективного керівництва. Менеджерові необхідні здібності 
управляти собою, боротися зі стресами й конфліктами, а також уміння здійснювати об’єктивну самооцінку, 
самоконтроль і саморегуляцію. [1] 

Як бачимо, керівники мають бути творчо розвинутими особистостями, бо на них покладаються великі 
завдання, що сприяють розвитку організації в якій ті працюють. Вони повинні вміти застосовувати свої знання 
та уміння у різних  ситуаціях і прагнути постійно вдосконалювати та поновляти їх. Оскільки в наший час щодня 
удосконалюються технології, то потрібно не відставати від них та вміти відмовитися від застарілих звичок і 
поглядів, що «тягнуть на дно». Треба намагатися поєднати свій досвід з досвідом іншим і розглядати різні 
концепції й схеми, що будуть актуальні на підприємстві, а навіть за потреби відмовлятись від цих традиційних 
моделей та схем, щоб досягнути вищих результатів чи створити щось унікальне, зовсім нове.  

Також варто не забувати, що для того аби стимулювати у працівників творчу активність потрібно насам-
перед забезпечити хорошу атмосферу, при якій вони вільно зможуть висловлювати свої думки і таким чином не 
буде бар’єру для створення оригінальних ідей і можливості їх застосування.  

Кожне підприємство старається сприяти розвитку креативності або перевірити її рівень у своїх 
працівників. Зараз я наведу декілька прикладів завдань, що допомагають організації зробити це. 

Для прикладу можна провести кілька тестів, зокрема: 
− тест «Віддалені асоціації» пропонує вам три слова, між якими, здавалося б, немає жодного зв’язку. 

Наприклад: Падіння – Актор – Пил. Вам потрібно знайти четверте слово, яке б об’єднувало ці три 
слова. В наведеному вище випадку це слово – зірка (падаюча зірка, кінозірка та зоряний пил). Не 
намагайтеся відшукати схожі риси трьох об’єктів – адже між ними немає нічого спільного. [2] Ось 
кілька таких тріад, які допоможуть вам протестувати власну креативність: Час – Волосся – Дорога, 
Біль – Мисливець – Капуста, Руки – Ворота – Прикраси.  

− тест «Проблема зі свічкою» вважається класичним завданням для оцінки здатності креативно вирі-
шувати проблеми. Перед вами коробка канцелярських кнопок, пачка сірників та свічка. Завдання 
полягає в тому, щоб прикріпити свічку до стіни таким чином, щоб при горінні віск не капав на стіл, 
який знаходиться під свічкою. [2] 

Таким чином, креативність – надзвичайно важлива навичка сучасного світу, яка допомагає у пошуку 
найновіших ідей і стимулює організації та їх працівників до розвитку. 

 
1. Харцій О. М. Підготовка майбутніх спеціалістів до ефективного управління.. Інтернет – ресурс: 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/1541/1/%d0%a5%d0%b0%d1%80%d1%86%d1%96%d0%b9%20%d
0%9e.%20%d0%9c.%2c.pdf 

2. Перевірте свою креативність: 5 класичних вправ для оцінки креативності. Інтернет – ресурс: 
http://www.management.com.ua/blog/1368 
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МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ  
ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ СOVID-19 

 
З приходом наприкінці 2019 року пандемії COVID-19 представники сфери креативних індустрій стали 

найбільш вразливою ланкою суспільства у всьому світі та в Україні зокрема. 
Скасування або відтермінування культурних заходів, закриття культурних установ, припинення культур-

них практик громад, збільшення ризику розграбування культурних об’єктів, питання заробітку для різних 
митців, практичне згортання культурного туризму є нинішньою світовою реальністю. Як і багато інших сфер, 
культурна індустрія була не готова до змін. Така ситуація деструктивно впливає на життя людей, які створюють 
різні культурні продукти та практики, оскільки багато з них є незалежними працівниками чи тими, хто працює 
в малому і середньому бізнесі, що особливо вразливий до фінансових потрясінь [2]. 

Враховуючи те, що креативна сфера забезпечувала 250 тис. робочих місць, а через зупинку сфери було 
скорочено 50 тис. робочих місць, то втрати з бюджету за перших 1,5 місяці були 2,9-4,4 млрд. грн.. Через це 
український уряд був змушений діяти.    

Якими ж були  його дії щодо підтримки та захисту креативного сектору економіки в період пандемії 
COVID-19? Спочатку Міністерство фінансів України в першій редакції правок до бюджету на 2020 рік 
передбачило різке скорочення витрат на культуру – більш, ніж наполовину, що могло привести до кризи і 
стагнації креативних індустрій і втрати тисячі робочих місць. Проте після протесту зі сторони державних 
інституцій та представників креативних індустрій, це рішення було переглянуте і уже 8 липня 2020 р. Кабінет 
Міністрів України на засіданні проголосував за виділення 1 млрд грн для фінансування культурної галузі, 
зокрема з таким розподілом [3]:  

• на гранти через Український культурний фонд – 590 млн грн;  
• на гранти через Український інститут книги – 150 млн грн;  
• на підтримку кіно через Держкіно – 50 млн грн;  
• для проведення конкурсу МКІП – 100 млн грн.  
Крім того, у бюджет закладено фінансування для створення електронного обліку культурної спадщини і 

культурних цінностей України. Частину бюджету планується виділити на компенсацію втрат закладам куль-
тури за період карантину (для оплати комунальних послуг, послуг з пожежної безпеки та охорони) [3].  

Також позитивним кроком у напрямку захисту креативного сектору економіки була реєстрація 
13.05.2020 р. Верховною Радою України законопроекту № 3377 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу 
у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». А вже 
16 червня 2020 р. Верховна Рада ухвалила у другому читанні даний закон за № 692-ІХ. Цим документом 
передбачено державну субсидію для кінематографу в розмірі 100 % від кошторису кіно, зменшено орендну 
плату майна, не використовуваного в повному обсязі для наймачів закладів культури на період карантинних 
обмежень[4].  

Як ми бачимо, було введено значну кількість заходів для підтримання відповідного економічного рівня в 
сфері креативних індустрій. Та більшість із представників цієї сфери втратили робочі місця, а деякі продовжили 
свою роботу, але з меншими доходами. Важливо і те, що майже третина креативного бізнесу не може 
працювати онлайн. Через це відбувається відплив професійних кадрів з галузі. Отже, для відновлення діяль-
ності закладів культурного сектору необхідно створити усі необхідні умови та можливості для переходу в 
онлайн. Саме в період карантину необхідно розвивати стійкість та гнучкість до нестабільності.  

Отож, найважливішим завданням представників сфери креативних індустрій адаптуватися під 
сьогоднішні умови та створювати нові і якісні продукти. 

 
1. Які інструменти підтримки сфери культури в часи кризи, викликаної пандемією, використовують у 

світі. [Електронний ресурс]: https://tyzhden.ua/Culture/243845.html 
2. Кабмін виділив 1 млрд грн для культури та креативних індустрій.[Електронний ресурс]: 

https://lb.ua/culture/2020/07/08/461471_kabmin_vidiliv_ 1_mlrd_grn_kulturi.html. 
3. Рада приняла закон о поддержке культуры и креативных сфер. [Електронний ресурс]: 

https://lb.ua/culture/2020/06/16/459922_rada_prinyala_zakon_podderzhke.html. 
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Демків І.М.  
студ. групи  ЕКУП -11 

Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри МПА  Склярук Т.В. 
 

МОТИВАЦІЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА  
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Управління персоналом – системний, планомірно організований вплив за допомогою взаємопов’язаних організа-

ційно – економічних та соціальних заходів на процес формування, розподілу, перерозподілу робочої сили на рівні 
підприємства, створення умов для використання трудових якостей працівника (робочої сили) з метою забезпечення 
ефективного функціонування підприємства і всебічного розвитку зайнятих на ньому працівників [1]. 

Слід відмітити, що управління персоналом як система включає два блоки: організаційний і функціо-
нальний. До організаційного відносять:   

• формування персоналу – це прогнозування структури, визначення потреб, залучення, підбір та розмі-
щення персоналу й укладання договорів та контрактів; 

• стабілізація персоналу – це формування банку даних з питань рівня кваліфікації, персональних умінь, 
бажань, результатів оцінки праці з метою визначення потенціалу кожного працівника для організації навчання, 
підвищення кваліфікації і закріплення чи звільнення працівників. 

Функціональний пов'язаний із: використанням персоналу, що включає професійно-кваліфікаційне і поса-
дове переміщення працівників (управління кар'єрою), створення постійного складу персоналу та робочих місць, 
покращення морально-психологічного клімату в колективі. 

Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, 
формують його поведінку і надають цій діяльності спрямованість, орієнтовану на досягнення певних цілей. Мо-
тивація відповідає на питання: навіщо так, а не інакше надходить дана людина [1]. Мотивація має на меті ство-
рення необхідних умов і стимулів для найбільш повної реалізації трудового потенціалу кожним працівником на 
конкретному робочому місці [2]. 

Функція мотивації полягає в тому, що вона впливає на трудовий колектив організації у формі спонукальних 
мотивів до ефективної праці, громадського впливу, колективних та індивідуальних заохочувальних заходів. 

Сутність мотивації полягає в тому, щоб персонал фірми виконував роботу відповідно до делегованих 
йому правами і обов'язками, згідно з прийнятими управлінськими рішеннями [3]. 

Процес мотивації починається з фізіологічної або психологічної нестачі (потреби), яка активізує 
поведінку або створює спонукання (мотив), спрямоване на досягнення певної мети або винагороди. Потреби 
створюють спонукання, націлені на отримання винагороди, в чому і полягає основа мотивації [1]. 

Досвід показує, що чим частіше застосовується стимулювання, тим частіше будуть повторюватися 
потрібні дії, а вплив стимулів тим сильніше, чим коротше період часу їх дії і чим більше людина потребує 
відповідних благах. 

Стимулювання може бути актуальним (за допомогою заробітної плати) і перспективним (перспектива 
кар'єри, участі у власності, прибутках). Останнє ефективніше при великих цілях, що стоять перед людиною, 
високу ймовірність їх досягнення, наявність у нього терпіння, віри, цілеспрямованості. 

Застосовують два варіанти стимулювання – жорсткий і м'який. Жорстке стимулювання засноване на  
примусі людей до певних дій і на деякій ціннісному мінімумі (страху). Прикладом такого стимулювання 
служить відрядна заробітна плата, або оплата за кінцевий результат (його можна нс отримати); відсутність 
соціального захисту (її наявність послаблює стимулюючий механізм). Подібне стимулювання не замінює адмі-
ністративно-правових методів впливу, а доповнює їх. Його мета – не взагалі спонукати до роботи, а змусити 
робити більше і краще, ніж це передбачено стандартними завданнями. 

М'яке стимулювання засноване на спонуканні до діяльності відповідно до ціннісним максимумом. Його 
інструментом є, наприклад, соціальний пакет (благ, гарантій), який в Росії сьогодні часто означає більше, ніж 
грошова заробітна плата. Таким чином, мотивувати людей можна, використовуючи внутрішнє і зовнішнє 
спонукання, а також зовнішній примус. 

Побудова будь-якого підходу до стратегічного управління починається з формування головних цілей, які 
мають бути чіткими, позитивними й  несуперечливими. Зазвичай, бачення майбутнього стану визначається з  
урахуванням динаміки споживчих вподобань, тенденцій розвитку галузі,  можливості зміни діючої моделі 
бізнесу. Однак керівництво і найманий  персонал можуть по-різному оцінювати ситуацію. І саме для того, щоб  
уникнути можливих проблем, має бути досягнуто загальне розуміння  головної мети як керівництвом, так і 
торговельно-оперативним персоналом.  Практика свідчить, що головною передумовою успіху є узгодженість  
стратегії всередині підприємства. Зазвичай, вона має бути підкріплена  певним документом, та сформульована у 
вигляді місії, цілей та принципівпідприємства. 

 
1. Захарчин Г.М., Космина Ю.М. Економічні чинники управління поведінкою персоналу машинобудівних 

підприємств у сучасних умовах. Бізнес Інформ. 2014. № 4. С. 257-262. 
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Добровольський С.В. 
студ. групи МЕ – 27 

Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри МПА Андрійчук Ю.А. 
 

РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ 
 
Сучасне суспільство дуже стрімко змінюється. Змінюється стиль життя, темп життя, наші звички і наші 

цінності.  
Саме тому в умовах швидкоплинного розвитку суспільства зростає необхідність у фахівцях, студентах, 

учнях, особистостях не лише високого рівня професіоналізму, але й постійної готовності збагачувати та онов-
лювати свої знання та вміння. 

Розвиток лідерських якостей є одним із головних завдань сучасного фахівця, який хоче залишатися 
конкурентоспроможним на динамічному ринку. 

Окрім того, останнім часом говорять про те, що на різних етапах кар'єри від людини вимагають різні 
лідерські властивості. 

На думку Калюжна Є.М. та  Дудко А.О [1, с.108], у шкільному віці якості лідера лише розвиваються. Лі-
дером може стати дитина, яка користується великою популярністю, вміє домовитися з однолітками. У біль-
шості учнівських колективів складається своєрідна ієрархія, внизу якої знаходяться діти, якими нехтують, а на 
верхівці – один або кілька лідерів. 

Висування лідера у молодіжній групі відбувається спонтанно, у міру розвитку і функціонування групи. 
При цьому діють два фактори – об’єктивний і суб’єктивний. 

 Об’єктивний фактор – у лідери висувається той член групи, який найбільш «корисний» для її діяльності 
та виявляє себе найкращим чином у повсякденному житті колективу.  

Суб’єктивний фактор – на місце лідера висувається той, хто володіє особистісними якостями, 
необхідними для здійснення функцій лідера в групі. Зазвичай, це найбільш активні, енергійні, вольові, рішучі 
члени групи, що володіють непоганим інтелектом, вміють підпорядкувати собі інших . 

Корольчук В.М. [2, с.148], зазначає  що розроблена ними психологічна структура лідерських якостей  
складається із 4 компонентів: 

1) комунікативно-організаційний (комунікабельність, переконливість, тактовність, дипломатичність, 
емпатійність, гнучкість, розвинуті мовленнєві та організаційні здібності);  

2) емоційно-вольовий (цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, впевненість у собі, вимогливість, 
самовладання, стресостійкість);  

3) мотиваційний (мотивація до лідерства та успіху);  
4) особистісний (активність, ініціативність, обов’язковість, надійність, відповідальність, почуття гумору, 

оптимістичність, чесність, патріотизм, прагнення до самовдосконалення) 
В. Бондаренко [3, с.115],  виділяє  три етапів розвитку лідерства у студентів:  
I етап – на даному етапі рекомендується залучати студентів до вирішення проблемних завдань, обгово-

рення актуальних питань в ході дискусій. Також рекомендується проводити заходи, пов'язані з тим, щоб сту-
дент міг оцінити свої лідерські здатності, якості та активізувати свій лідерський потенціал. З'являється розу-
міння розвитку особистості, її мотивації та причини її формування. Поступово розкриваються здібності до 
діяльності. Формується особиста думка. 

II етап – необхідно моделювати професійні ситуації, в яких студенти могли б на практиці проявити свої 
лідерські здібності, а також використовувати тренінги та ділові ігри для розвитку і корекції лідерського 
потенціалу.  

III етап – розвиток лідерських якостей та лідерського потенціалу студентів поза навчальною діяльністю. 
Можна організувати курси чи тренінги, в яких студенти можуть спробувати свої сили та виявити уміння 
управляти аудиторією, проявити свої комунікативні навички, підвищити впевненість в собі. 

Отже, у нас у кожної особистості є необхідні всі передумови для того, щоб стати лідером. Перш ніж 
приступити до досягнення своєї  мети (стати лідером) потрібно правильно спланувати послідовність дій і 
оцінити пріоритетність поставлених завдань. І  найголовніше завжди діяти і йти вперед до мети. 

Розвиток лідерських якостей є актуальною тематикою сьогодення, оскільки дозволяє сучасному фахівцю 
максимально підвищити свою ефективність, швидше та легше досягати поставлених результатів, згуртовувати 
команду біля себе. 

 
1. Калюжна Є.М. Психологічний аналіз критеріїв вибору неформального лідера у шкільному колективі / 

Є.М. Калюжна, А.О. Дудко // Актуальні проблеми психології. – 2016. – Вип. 45. – С. 107-111.    
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екстремальної та кризової психології. – 2013. – Вип. 14. – С. 147-153. 

3. Бондаренко В. Дослідження змісту і структури лідерських якостей майбутніх психологів під час 
навчання у вищому навчальному закладі / В. Бондаренко // Теорія і практика управління соціальними 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ   
 
Протягом 20-21 століть у світі бізнесу з’явилося чимало організацій. І щороку їхнє число швидко 

зростає. Неважко зробити висновок, що конкуренція між підприємствами є надзвичайно висока. Щоб хоч якось 
вибитися із загального числа, організації дбайливо та сумлінно створюють собі хороший імідж. Саме від іміджу 
залежить те, наскільки успішною буде організація та чи зможе вона надійно утримувати свої позиції серед 
інших щоб ефективно продовжувати свою діяльність і надалі. 

Формування іміджу – це складний процес, що вимагає застосування підходів, методів та принципів 
менеджменту і дозволяє підприємству досягти поставлених цілей взаємодії із зовнішнім оточенням у короткий 
термін і з найменшими витратами [1, с. 96]. 

Серед основних підходів до формування іміджу організації варто виділити майстер-план американської 
дослідниці Б. Джі. Згідно з авторкою, до майстер-плану входять такі чотири складові, як: створення фун-
даменту іміджу, внутрішній імідж, зовнішній імідж та невідчутний імідж. Фундамент іміджу формується за 
допомогою корпоративної філософії, чітко поставлених цілей та мети організації, стандартів поведінки 
працівників. Наступна частина – зовнішній імідж (якість продукції, назва організації, зв’язки з громадськістю, 
відносини з інвесторами, вигляд співробітників тощо). На думку дослідниці, зовнішній імідж необхідно 
періодично перебудовувати, постійно зміцнювати, уніфікуючи його складові для підсилення впливу на клієнта. 
Щодо внутрішнього іміджу, то він полягає у сприйнятті та ставленні працівників, управлінців, філій до самої 
організації. Саме атмосфера у внутрішньому середовищі відображається на якості та результатах функціону-
вання організації. І останнім елементом майстер-плану є невідчутний імідж, що спирається більше на відчуття 
пересічного споживача щодо організації [2, с. 73-74]. 

Ще одним підходом до створення іміджу є підхід за Ф. Панкратовим, що полягає у використанні 
основних засобів (фірмовий стиль, візуальні, вербальні, рекламні засоби, оригінали-макети, PR-заходи). Проте 
він враховує лише зовнішню складову іміджу. 

Також потрібно згадати про виробничо-економічні програми, що полягають у покращенні якості про-
дукції та сервісу, формуванні споживчих переваг та впровадженні нових технологій в організації. 

Ще можна додати, що існують такі підходи, як кадровий (стимулювання виробничого процесу, моти-
вація персоналу), маркетинговий (просування продажів, планування конкурентної боротьби, проведення PR-
компаній), клієнтський (формування культури взаємовідносин з клієнтами та партнерами, налагодження 
зворотного зв’язку) тощо [3, с. 4]. 

Проаналізувавши дані підходи, можна сказати, що кожен з них є своєрідно унікальним та ефективним. 
Проте не усі вони є досконалими, і в дечому потребують доопрацювання, пошуку додаткової інформації тощо. 
Тому у своєму досвіді численні організації поєднують важливі принципи з кожного підходу, суміщаючи в один, 
більш універсальний. Це допомагає організаціям покращувати свою діяльність, та репутацію серед своїх 
споживачів. 

 
1. Строцюк Ю.В. Процес формування іміджу підприємства. // Моделювання регіональної економіки. – 

2011 – С. 95-101. 
2. Насікан Н.І., Верещака О.Ю. Основні підходи до формування іміджу сучасної організації. // Молодий 

вчений. – 2015 – №11 (26) – С. 73-76. 
3. Горчакова Р.Р. Имидж организаций. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-organizatsiy/viewer . 
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ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО В HR-МЕНЕДЖМЕНТІ 
 
Досягнення ефективного використання людського капіталу в умовах інформаційного суспільства, інно-

ваційних технологій неможливо без компетентнісного підходу в управлінні персоналом. Такий підхід перед-
бачає визначення видів компетенцій, необхідних для успішної діяльності менеджера з персоналу. 

Щодо найбільш затребуваних компетенцій для успішної HR-діяльності в нових глобальних умовах, то 
варто виділили такі:  

1) професійні навички (компенсації, навчання, рекрутинг);  
2) бізнес-навички (стратегічне мислення, розуміння бізнесу); 
3) процесуальні навички (надання інформації та рекомендацій, мобілізація і залучення, підтримка 

балансу);  
4) політичні навички (культурна чутливість, терпимість до невизначеності, командна робота).  
Якщо говорити про ті компетенції, які потрібно розвивати, то до них належать:  
1) поведінка (фокус на клієнта, на рішеннях, прийняття ризиків, сміливість заперечувати, гнучкість під 

час адаптації, мотивація до поліпшення, стійкість до невдач); 
2) навички (особистий вплив, бізнес-аналіз, діагностика проблем, оцінка, стратегічний фокус, політична 

чутливість, побудова відносин); 
3) знання (інформаційні системи, бізнес-процеси, бізнес-діяльність, маркетингові техніки, технології, 

інтернаціональний контекст, HR-спеціалізації). [2] 
У зв’язку з вищенаведеним можна скласти так званий портрет компетенцій ефективного HR-менеджера. 

У переліку знань та навичок, потрібних такому спеціалісту, на перших місцях – розуміння бізнесу, уміння адап-
тувати колектив до нових викликів і змін, емоційний інтелект. Особливу увагу HR-менеджер повинен приділи-
ти такому навику, як ведення переговорів. 

При виборі  HR – менеджера роботодавці звертають увагу на такі напрацювання [1]: 
− побудова HR – функцій з фокусом на ефективність бізнесу компанії; 
− реалізовані проекти; 
− участь у соціальних  HR – проектах поза компанією; 
− авторитет в HR – спільноті; 
− рівень освіти. 
Якщо говорити про якості, якими повинен володіти HR-фахівець у ХХІ ст. то, на першому місці 

знаходиться комунікабельність,  що не дивно, адже менеджер з персоналу часто взаємодіє з людьми, доносить 
інформацію та управлінські рішення, допомагає взаємодіяти працівникам на різних рівнях комунікацій.  

Важливими є вміння [2]: 
1) працювати в колективі та вміння управляти командою; 
2) аналізувати великі обсяги інформації та працювати з ними;  
3) ведення HR-аналітики;  
4) навики роботи зі спеціальними прикладними програмами для роботи з персоналом та здатності 

доцільно й обґрунтовано використовувати соціальні мережі.  
 
1. Дослідження «HR-персона» 2019: компетенції, виклики та персоналії, які драйвлять ринок. URL 

https://grc.ua/article/24958. 
2. Василик А.В., Кушнір А.І. Компетенції HR-фахівця в епоху цифрових технологій  Науковий вісник 

Херсонського державного університету Випуск 28. Частина 2. 2018 р. [Електронний ресурс] // – 2018. – 
Режим доступу до ресурсу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_28/2/27.pdf 
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РОЛЬ СУЧАСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА  ХХІ СТОЛІТТЯ 
 
Ні для кого не секрет, що у ХХІ столітті така посада як менеджер вважається досить  престижною, адже 

без цієї людини не обходиться жодна організація чи підприємство. Сьогодні навіть для невеликої компанії 
менеджер є невід’ємною частиною, адже це та особа, яка формує цілі, будує план їх досягнення, організовує 
роботу та заохочує людей для досягнення результату, контролює та аналізує результат. Це та людина, яка 
передбачає всі можливі  варіанти розвитку подій у майбутньому, та корегує роботу компанії.  
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Але чи всі знають, що менеджеру окрім роботи у компанії потрібно постійно  проводити роботу над 
собою, вдосконалювати свої навички, отримувати нові знання, адже це професія, яка ніколи не стоїть на місці. 
З плином часу змінюються  компетенції, які необхідні для ефективного управління.  

Для того, щоб почати змінюватись і вдосконалюватись, на думку Орлова А.М. [1, ст.  84], потрібно в 
першу чергу виявити потенціал для змін, сили, які зможуть стати тим,  що буде спонукати вас змінюватись.   

Компетенції, на відміну від спеціальних знань і професійних умінь, – це основа  ефективної діяльності 
на різних посадах [2, ст. 61]. Цінуються ті компетенції в роботі менеджера, які сприяють реалізації професій-
них  завдань, насамперед, це змога ефективно і професійно виконувати свою  роботу відповідно до 
поставленних стандартів.  

Серед ключових компетенцій, які сприяють досягненню успіхів у житті та розвитку якості суспільних 
інститутів, дослідники  виділяють такі [3, ст. 49]: інформаційна; соціально-психологічна; громадянська;  кому-
нікативна; методологічна; життєва; професійна; психологічна. 

Отже, менеджер це та людина, яка ніколи не може стояти на місці, адже час не стоїть,  змінюється 
суспільство, його потреби. Саме слово «Менеджер» вже змінило свою  сутність. Колись це була людина, яка 
просто займалась організацією роботи, а зараз це  лідер, який буде спонукати інших рухатись до мети разом із 
ним.  

 
1. Рульєв В.А., Гуткевич С.О. Менеджмент. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 312 с. 
2. Баніт О.В. Професійний розвиток управлінського персоналу в  транснаціональних корпораціях: навч.-

метод. посібник / О.В. Баніт. – К.:  ДКС-Центр, 2017. – 122 с.  
3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з 

освітньої політики / Н.М. Бібік, Л.С. Ващенко, О.І. Локшина та ін.; Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 
2004. – 112 с.  
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПОКОЛІННЯ Z 
 
Сучасний світ характеризується динамічністю, мінливістю та турбулентністю. Науково-технічний прогрес 

спричиняє виникнення нових технологій, створення інших потреб, появу різноманітних можливостей,  а також 
формування кардинально нових професій. В таких умовах сформувалося нове покоління, так зване покоління Z, 
навчання яких вимагає переглянути класичні підходи в бік інноваційних, сучасніших та діджиталізованих.  

Особливістю сучасного покоління учнів та студентів є те, що вони допитливі, вони охоче отримують нові 
знання, швидко і легко засвоюють інформацію, відкриті сучасним технологіям, віртуальній комунікації та співпраці. 
Використовуючи інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), вони отримують доступ до культурного та со-
ціального різноманіття світу. Будь-яка їх діяльність пов’язана із використанням технічних гаджетів [1]. 

Для покоління Z важлива цікавість. Вони можуть досліджувати невідоме, але якщо втрачають інтерес до 
чогось, то це стає їм не потрібним. 

На нашу думку, особливо в країнах колишнього СРСР, найбільша прогалина між поколінням Z та 
іншими поколіннями, оскільки тоді майже у всіх були однакові умови дитинства і навчання, а з появою 
Інтернету у дітей з’явився доступ до великого обсягу інформації та ігор. 

Американський дитячий психолог Ш. Постник Гудвін визначає такі ознаки дітей покоління Z 
1. Нетерплячість 
2. Зосередження на короткострокових цілях 
3. Залежність від Інтернету 
4. Фрагментарність образного мислення 
5. Швидко стають дорослими 
6. Орієнтація на використання  
7. Цінують чесність, тому в соціальній мережі відкриті 
8. Віртуальний світ на першому плані 
9. Техніку знають краще, ніж розуміють почуття людей 
10. Розумні виконавці 
Зарубіжні й вітчизняні психологи (А. Сапа, Г. Солдатова) зазначають, що у покоління Z розвиваються і 

специфічні психологічні особливості, а саме [2]: гіперактивність, схильність до доклінічних форм аутизму; 
сенсорна депривація; побудова ідентичності.  

Потрібно розуміти, що “Зети” відрізняються від інших і це потрібно прийняти, а не намагатися їх налашту-
вати. У навчанні такого покоління варто орієнтуватись і на сам процес, і на потреби студентів та потреби сучасного 
світу і ,звичайно, основний матеріал навчальної програми, але дещо трансформований під сьогодення.  
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Потрібно завжди тримати зворотній зв’язок, отже, формат діалогу викладача зі студентами є оптималь-
ним, змінювати види діяльності (слухання, писання, говоріння: самостійна робота, парами чи групами). Залу-
чення студентів (спільний доступ до віртуальної дошки, робота в Excel всією групою онлайн ), можливість 
альтернативи (якщо не має змоги виконати одне завдання, попросити виконати інше або, наприклад, змон-
тувати відео навчального матеріалу та викласти на YouTube), перегляд матеріалу на YouTube, використання 
гейміфікації, запрошення на пари спеціалістів, присутність студентів “тут і зараз”, “сказати ні” багатозадачності 
та прокрастинації. 

Сьогодні на ринку потрібні і цінують такі компетенції [3]:  
• Аналітичне мислення та інновації 
• Активне навчання та стратегічне навчання  
• Комплексне розв’язання проблем 
• Критичне мислення та аналізування 
• Творче мислення ( креативність ), незвичайність, самобутність ( оригінальність ), ініціатива 
• Лідерство та соціальний вплив 
• Використання технологій, моніторинг і контроль 
• Технологія проектування і програмування 
• Стійкість, толерантність до стресу і гнучкість 
• Обґрунтування, розв’язання проблем та пошук ідей 
Покоління Z має задатки для здобуття цих компетенцій 
 
1. Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці Я44 сучасного фахівця : матеріали XLШ 

Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 14-15 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 
2019. – 328 с. 

2. Коростіль Л.А. Покоління Z: пошук способів педагогічної взаємодії / Л. А. Коростіль // Народна 
освіта. – 2018. – Вип. 1. – С. 82-88. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2018_1_11 

3. https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/ 
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КЕЙС-СТАДІ, ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ 
 
Кейс (англ. Case study – дослідження, аналіз випадку) – це змодельована робоча ситуація, що викликає 

дискусію, яка вимагає аналізу і пропозицій щодо ефективного вирішення проблеми. Кейс – досить докладний 
опис окремо взятої конкретної ситуації, що містить в собі певну проблему, питання і не завжди має єдино 
правильну відповідь. Кейс-метод призначений для вдосконалення навичок і отримання досвіду в наступних 
областях: 

• Виявлення, відбір та вирішення проблем; 
• Робота з інформацією-осмислення значення деталей описаних в ситуації; 
• Аналіз і синтез інформації і аргументів; 
• Робота з припущенням і висновками; оцінка альтернатив; 
• Прийняття рішень; 
• Вміння працювати в колективі. 
Мета методу – проаналізувати ситуацію і виробити практичне рішення спільними зусиллями колективу 

працівників. Ситуація повинна бути взята з практичного досвіду. 
Цінність кейс-методу полягає в тому, що він одночасно відображає не тільки практичну проблему, а й 

актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми. Успішність бізнес-
кейсу на думку фахівців залежить від декількох критеріїв: 

1. Достатнього обсягу первинних і статистичних даних; 
2. Наявності захоплюючої бізнес-ситуації, що дозволяє застосовувати різноманітні методи аналізу при 

пошуку рішення проблеми. 
3. Єдина мета при виробленні рішень. Вона, як правило, випливає з проблеми, сформульованої в змісті 

завдання 
Кейс об’єднує в собі два компоненти: дослідний і навчальний, тому  процес його створення передбачає 

роботу бізнес-журналіста/консультанта і викладача одночасно. Як правило, за основу кейсу береться ситуація, 
що сталася в конкретній компанії. При необхідності бізнес-ситуація загострюється і в неї закладається пробле-
ма, що провокує дискусію. Зміст кейсу доповнюється даними з відкритих офіційних джерел: звітів консалтин-
гових компаній, досліджень ринків, інформації для інвесторів, статистичних даних. 
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Метод кейс-стаді  вперше стали використовуватися при навчанні в Гарварді (США), і з тих пір Гарвард 
багато в чому визначає формат кейс-освіти в усьому світі. Навчання в Гарвардській школі бізнесу (Harvard 
Business School, HBS) практично повністю побудовано на аналізі кейсів, а в бібліотеці школи зібрано 
найбільшу колекцію кейсів в світі. Класичний гарвардський кейс – це великий за обсягом кейс (20-25 сторінок 
тексту плюс 8-10 сторінок ілюстрацій і додатків), де є головний герой і його історія. Особливість застосування 
кейс-методу в HBS – пошук єдино вірного рішення.  У Школі управління ім. Дж. Кеннеді  кейси застосо-
вуються для навчання державних службовців, і їх теми пов'язані з питаннями державної політики та лідерства. 
Головний герой кейса, як правило, знаходиться на державній службі або є офіційною особою некомерційної 
організації. 

Отже, Кейс-це опис конкретної ситуації або випадку в будь-якій сфері: соціальній, економічній, медичній та 
інші. Як правило кейс містить не просто опис, а й певну проблему або протиріччя і будується на реальних фактах. 
Перевагою кейс-методу для навчання працівників в порівнянні з традиційними методами навчання є: 

− практична спрямованість( ширше уявлення про бізнес і його процеси, вирішення певних проблем) 
− інтерактивний формат( за рахунок високої емоційної залученості та активної участі колективу у 

вирішенні спільної проблеми) 
− конкретні навички(кейс-метод дозволяє вдосконалювати або здобути  певні навички: креативне 

мислення, мозковий штурм, неординарне вирішення певних проблем, декілька вирішень однієї 
проблеми, робота в колективі і тд.) 

 
1. Бобохужаев Ш. И. Инновационные методы обучения: особенности кейс-стади метода обучения и пути 

его практического использования / Ш. И. Бобохужаев, Ю. Юлдашев. – Ташкент : IQTISOD-MOLIYA, 2006. 
2. [Електронний ресурс], Режим доступу: https://hr-portal.ru/article/keys-metod-v-obuchenii-personala 
3 .[Електронний ресурс], режим доступу:     https://changellenge.com/article/chto-takoe-keysy/   
4. Титова Н. Л. «Базисный» кейс-метод: основы практика использования / Н. Л. Титова // 

Бизнесобразование. – 1999. 
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПРАЦІВНИКА ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ 

Імідж – цілеспрямовано сформований образ (особи, явища, предмета), який відокремлює певні ціннісні 
характеристики, покликаний емоційно-психологічно впливати на будь-кого з метою популяризації, реклами 
тощо. [1]  

Якщо говорити про імідж особистості, то можна вважати, що це думка оточуючих про неї, яка сфор-
мувалася в результаті отриманої з різноманітних джерел інформації або ж при безпосередньому спілкуванні. 

Імідж, а зокрема, професійний, є важливим чинником при працевлаштуванні, кар’єрному зростанні, ви-
конанні своїх функціональних обов’язків тощо. Це не є  винятком і для працівників фінансової сфери. 

Фінансист – це спеціаліст, який має системне та комплексне бачення щодо фінансових операцій та 
роботи на фінансових ринках, уміє аналізувати та систематизувати інформацію, складати прогнози, займається 
вкладанням коштів в успішні проекти та прогнозує  ризики. Такий фахівець користується попитом не лише на 
великих підприємствах, але й у менших організаціях та серед дрібних приватних підприємців. [2] 

Отже, фінансисти не тільки проводять операції з цінними паперами, фінансами, нерухомістю, складають 
звіти і прогнози, а й працюють напряму з людьми, тому професійний імідж є важливою складовою їх роботи. 

Професійний імідж має багато аспектів: компетентність, активність, моральна надійність особи, уміння 
впливати на людей, гуманітарна освіченість, психологічна культура особи. [3] 

Компетентність фінансиста означає його комбінацію знань, вмінь і практичних навичок, способів мис-
лення, професійних якостей.  

Активність є важливою складовою поведінки фінансиста, адже він має швидко реагувати на зміни в се-
редовищі, в якому він працює. 

Також на професійний імідж впливають риси характеру особистості. Моральна надійність особи – це те, 
що в першу чергу на підсвідомому рівні шукають працедавці, щоб бути повністю впевненими в успішній роботі 
свого колективу.  

Уміння впливати на людей – одна з найголовніший якостей лідера. Це може проявлятися через власний 
приклад, стимулювання, заохочення чи авторитет. 

Незамінними в утворенні професійного іміджу є гуманітарна освіченість та психологічна культура особи. 
Знання психології людей, їхніх індивідуальних особливостей та характерологічних рис, вміння спілкуватися з 
ними, знаходити з ними спільні соціальні цінності – запорука успішного порозуміння з колегами, а отже, і 
утворення успішного професійного іміджу. 
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Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що професійний імідж – це важлива 
складова професійного життя фінансиста. Треба додати, що не так легко створити для себе імідж успішного 
працівника фінансової сфери, адже для цього потрібно багато і активно працювати, щоб довести свою 
компетентність та професіоналізм колегам і керівництву. Також доведеться показувати себе через вміння 
спілкуватися з оточуючими, знаходити з ними спільні інтереси, вирішувати проблеми і конфлікти завдяки своїм 
моральним і психологічним якостям, задля досягнення бажаного результату в роботі. 

 
1. Хортюк О.В. Співвідношення понять “ділова репутація”, “імідж”, “престиж”/ О.В. Хортюк // 

Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні. – 2010 – № 4.– С.211–214.  
2. Видатні фінансисти та сучасна практика/ Енциклопедичний довідник – К. : УАФР, 2011 р., 392 с. 
3. Чайка Г.Л. Створення позитивного іміджу  та надійної репутації організації.–Режим доступу: 
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РОЛЬ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ДЛЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 
 
В умовах глобалізації інформаційно-інноваційних тенденцій та створення системи безперервної освіти 

першочергового значення набуває проблема формування особистості сучасного фахівця, виховання в ньому 
лідерських якостей, що характеризують можливості особистісного потенціалу в суспільно-громадській, державно-
політичній та виробничій сферах.  

Сучасні соціально-економічні процеси в нашому суспільстві пред’являють підвищені вимоги до якостей 
фахівців таких важливих областей практики, як управлінська, науково-педагогічна,  педагогічна,  юридична, 
медична, психологічна тощо. Серед якостей, які забезпечують успішність роботи з людьми, є лідерські якості. 

Відомо, що лідеру характерні такі якості, як здатність приймати важливі рішення та нести за них від-
повідальність. Лідер повинен бути розважливим та далекоглядним, дбати про загальну користь людей, а не про 
особисту вигоду тощо.  

У свою чергу З. Гапонюк [1] виділяє такий комплекс лідерських якостей:  
• загально професійні якості: висока теоретична й практична підготовка, системне бачення професій-

них проблем, здатність до професійної адаптації, володіння методами керування колективом, уміння 
розподіляти роботу в колективі;  

• якості творчої діяльності: загальний світогляд, творче ставлення до роботи, педагогічна майстерність;  
• соціально-психологічні якості: уміння організувати продуктивні особистісні контакти, внутрішньо-

колективне спілкування, уміння врахувати індивідуальні особливості підлеглих, об’єктивна вимогли-
вість до них; 

• соціально-комунікативні якості:уміння відстоювати інтереси свого колективу, організовувати конт-
роль і стимулювання інших членів групи, легко вступати в контакт з людьми, товариськість, нормаль-
на емоційна-психологічна збудливість, гарна постановка голосу. 

Лідер не завжди виступає втіленням загальнолюдських принципів життя, прикладом можуть бути погля-
ди Йосифа Сталіна та Адольфа Гітлера. Вони не досягнули єдності суспільства, а вели свої країни до війни. Не 
варто погоджуватись, що риса нехтування мораллю має супроводжувати сучасного фахівця з маркетингу та 
менеджменту [2]. 

Результати дослідження особливостей поведінки успішних фахівців, проведеного американськими вче-
ними Дж. Канджемі і К. Дж. Ковальські, поглиблюють уявлення про якості успішних лідерів. Зокрема, цими 
авторами було виділено наступні характеристики: особливості мислення; вміння справлятися з агресією 
(здібність брати керування на себе; наполегливість; здатність до співробітництва; ініціативність; енергійність); 
управління емоціями; особистісний ідеал [3]. 

Отже, роль лідерських якостей для сучасного фахівця виступає невід’ємним чинником ефективного ме-
неджменту. Наявність лідерських якостей у керівників та лідерської моделі управління можуть стати запорукою 
досягнення поставлених цілей, а також підвищення конкурентоспроможності підприємства.  

 
1. Головешко Б.Р. Соціальні функції лідерства і його роль у професійній діяльності сучасного спеціаліста 

з інформаційних технологій / Б.Р. Головешко // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – 
№ 4. – С. 42–49. 

2. Романина Н. Маркетинг – функция или профессия? Оценка роли маркетолога / Н. Романина // 
Маркетинг и реклама. – 2011. – № 3. – С. 34–36. 

3. Кесьян Т.В. Лідерство яґк важливий аспект організаційних здібностей / Т.В. Кесьян // Проблеми 
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ВМІННЯ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРИ ЯК НЕОБХІДНА КОМПЕТЕНЦІЯ ДЛЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 
 
Як показує досвід роботи у будь-якій сфері, саме вміння вести переговори допомогає тому чи іншому 

підприємству досягти більших успіхів в своїй діяльності. Кожного дня люди, фахівці про щось домовляються, 
проводять переговори, в яких кожна із сторін хоче мати свою вигоду. Тому потрібно вміти правильно вести 
переговори сучасному фахівцю. 

Кожна людина різна, по різному розмовляє, по різному вміє вести переговори. Є фахівці, які краще в 
цьому розуміються. Вони знають те, що роблять і як досягнути тої вигоди, яка їм потрібна і для того, щоб 
добитися успіху в переговорах, потрібно: 

• знати певну інформацію про людей з якими ви буде вести переговори; 
• добре знати інформацію про тему переговорів, розуміти те, про що говориться; 
• мати досвід ведення переговорів. 
Одним з ключових моментів в переговорах є довіра вашого співрозмовника до вас. Якщо він вам довіряє, 

то шанси мати націлений результат з переговорів лише зростають. Тому не потрібно говорити неправду, щось 
приховувати, оскільки це може спричинити недовіру співрозмовника. 

Сучасний фахівець повинен бути компетентний у вмінні вести переговори та бути досвідченим у цій 
справі. Тому сьогодні є досить багато курсів, тренінгів, де можна навчитися правильному веденню переговори 
та отримати первинні навики. 

Андрій Буренок, засновник найкращого у світі туристичного стартапу «TripMyDream» за результатами 
міжнародного конкурсу «Seedstars Summit 2016», говорить про те, що ніколи не потрібно суміватися в успіху, – 
«Я завжди готовий до успіху і не беруся до справи, в які не вірю. Я керуюся цим правилом не тільки в ділово-
му, а й в особистому житті». Дійсно потрібно вірити у свою справу для того, щоб досягнути в ній успіху. 

Ірина Рубіс, генеральний директор медіакомпанії «Ekonomika Communication Hub», шеф-редактор 
«Marketing Media Review» та співзасновниця проекту для бізнес-мам «WoMo», говорить наступне – «Завжди 
шукайте win-win варіант. Щоб вигоди і блага від ваших домовленостей були виявлені, артикульовані й очевидні 
обом сторонам. Навіть якщо вам поступаються і готові «віддати все». Не беріть, не подбавши про рівновагу і 
комфорт візаві. Це додасть довіри і позитивного враження від вас і вашого досвіду». І справді, перед тим як 
щось взяти, потрібно і щось дати. Це буде вірним варіантом і люди будуть вам більше довіряти та оцінювати 
вас із позитивного боку. 

Стюарт Даймонд, професор Уортонскої школи бізнесу, один з найбільш затребуваних експертів з 
переговорів, говорить: «Найважливіший капітал у будь-якому людському спілкуванні – це довіра до вас. Варто 
втратити довіру співрозмовника і ви впадете в його очах як перемовник. Якщо люди вам не довіряють, важко 
переконати їх у чому-небудь. Довіра до вас є важливішою за ваші знання, зв'язки, розум, ресурси та зовніш-
ність». І справді, якщо людина довіряє, вона готова йти разом з вами та досягати спільних ідей та цілей. 

Отже, вміння вести переговори є важливим для кожного сучасного фахівця. З кожним новим співроз-
мовником з’являється новий досвід, який в майбутньому допоможе бути більш компетентним у переговорах. 
Також потрібно вчитися, дізнаватися більше інформації щодо цього, отримувати більше практичних навиків. 
Володіння актуальними сучасними фаховими компетенціями дозволяє стати ефективним керівником, досвідче-
ним фахівцем та успішним кандидатом на ринку праці. 

 
1. Телевізійна Служба Новин [Електронний ресурс] : Режим доступу: www.tsn.ua/special-projects/yes-

book (Дата звернення 26.10.2020). 
2. Гордієнко Л. Секрети успішних переговорів / Л. Гордієнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.uteka.ua/ua/publication/commerce-12-biznes-dosvid-46-sekreti-uspishnix-peregovoriv (Дата звернення 
26.10.2020). 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

 
Традиційні методи роботи не завжди є ефективними. Мотивування персоналу – яскравий тому приклад. 

Адже це один з найбільш дієвих способів досягнення відмінного результату роботи, як організації в цілому, так 
і кожного окремого працівника. 

Основним мотиваційним чинником для працівника є не лише його результати праці. Для кожної лю-
дини важливою є її значущість і корисність у сучасному світі. Хоча матеріальна винагорода й досі залиша-
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ється пріоритетним мотиватором. Успішним є мотивування персоналу, де поєднуються два важливі фактори: 
значущість роботи і достойна винагорода за працю. 

У сучасному менеджменті є достатньо багато методів мотивації, найпоширенішими з них є: підвищення 
по посаді, розширення повноважень, премії за досягнуті результати роботи, компенсаційні пакети з оплатою 
різних послуг (страхових, медичних, транспортних тощо). 

За даними досліджень консалтингового агентства Watson Wyatt Heissmann [3] було встановлено, що 
гнучкий робочий час та можливість працювати вдома стимулюють європейців на 75%, визнання важливості 
роботи – на 60%, а збільшення заробітної плати – на 20%.  

Проте, світові компанії впроваджують нові,  сучасні методи, не схожі на методи попередників. Яскравим 
прикладом є компанія Google, яка четвертий рік поспіль очолює список кращих роботодавців світу. Завдяки 
комфортабельним, затишним, стимулюючим творчий процес умовам праці (наявність спортивного комплексу, 
невеликої клініки, перукарні, хімчистки), використанню самокатів і велосипедів для переміщення між офісами, 
дозволу брати домашніх улюбленців на роботу. Керівництво компанії враховує фізіологічні особливості 
кожного працівника і дозволяє їм складати індивідуальні графіки роботи. Останній «хіт» від Google – групова 
медитація. У компанії обладнали спеціальні кімнати для цього заняття, наймають вчителів буддизму для підви-
щення рівня усвідомленості працівників, їхньої самодостатності, гармонії, націленості на досягнення успіху. 

Ще одним цікавим прикладом «мотиваційного слова» була імперія Стіва Джобса, який ввів для 
найкреативніших консультантів назву посади «геній». Ця ідея переслідувала подвійну користь: керівник робив 
акцент на тому, що в його штаті працюють тільки геніальні люди, які, в свою чергу, пишалися своїм статусом, 
працювали дуже добре, щоб виправдати довіру [4]. 

Ще один метод нетрадиційного мотивування персоналу застосувала компанія Asana, яка займається 
виробництвом програмного забезпечення.  Акцент зробили на кулінарний підхід. Власники найняли високо квалі-
фікованих шеф-кухарів, які готували таку їжу для прцівників, яка розвиває їхні творчі здібності. Також в офісі 
компанії завжди в наявності чорний шоколад, який є хорошим антидепресантом і допомагає креативно мислити. 

Для посилення мотивування персоналу на вітчизняній компанії ВВН ввели номінацію – «Черепаха 
forever», яку присвоюють регіональному менеджеру, підопічні якого продемонстрували найгірший результат 
роботи. Публічно вручається жива черепаха з докладною інструкцією догляду за рептилією. Протягом цілого 
місяця менеджер повинен, паралельно з основними завданнями, стежити за твариною без права передачі 
обов’язків будь-кому іншому [4]. 

Звичайно, і в креативній мотивації повинні бути рамки розумного, але те, що в наш час вона подіє краще, 
ніж традиційні методи, – доводить світовий досвід. Головне для організацій – знайти свій особливий метод 
мотивування персоналу. 

 
1. Захарчин Г.М., Любомудрова Н.П. Формування та оцінювання мотивації управлінського персоналу 

підприємств і організацій: монографія / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова. – Львів: Видавництво Львівської 
політехніки, 2015. – 188 с.     

2. Захарчин Г.М. Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект: монографія / Г.М. 
Захарчин, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 284 с.   

3. Побудова ефективної системи мотивації сучасного підприємства. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12396/1/1-7.pdf.   

4.  Винахідлива мотивація: Секрети успішних компаній [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: https://escadra.com.ua/ua/izobretatelnaya-motivaciya-sekrety-uspeshnyx-kompanij.html 
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 ОСОБЛИВОСТІ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
Раціональне планування часу на сьогодні є запорукою успіху. Виконуючи посадові обов’язки, працівник 

часто перевантажений завданнями, які потребують виконання, проблемами, які слід вирішити. Окрім цього, 
слід дотримуватись поточного графіку та виконувати все у відповідний термін. В такому випадку досить часто 
проблеми нестачі часу не уникнути. Саме тому дуже важливо навчитись правильно використовувати свій час 
та встигати виконувати усі заплановані справи. Для цього слід розуміти, що час –  це поняття досить 
індивідуальне, адже кожен по-різному здатен використовувати його. Для когось не є проблемою виконання 
багатьох завдань за короткий термін, а хтось не встигає розібратись з трьома справами протягом дня. Тому 
немає загального правила продуктивного використання часу, але це можна зробити настільки ефективно, 
наскільки це можливо для кожної людини зокрема.  

Проблема раціонального використання часу була актуальною ще здавна. Відомо, що розвиток тайм-
менеджменту бере початок ще в Стародавньому світі. Ще тоді римський філософ Сенека запропонував 
наступні ідеї: розділяти час на добре, погано та марно; вести письмовий звіт використання часу; оцінювати 
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ефективність прожитого часу. А вже 15 столітті свої припущення щодо управління часом висунув італійський 
учений Альберті, який стверджував, що люди, які вміють організовувати свій час будуть успішні завжди і в 
будь-якій справі. [3]. В наш час до цього питання звертаються чимало вчених. Кожен з них висуває власні 
гіпотези та настанови. Серед них виділяють найважливіші та найефективніші, вони становлять так звані закони 
тайм-менеджменту. Нижче наведено декілька з них: 

1. Закон Стіва Тейлора: порядок Ваших дій сильно впливає на ефективність.  
Моменти, коли ви відчуваєте великий приплив емоцій та бажання творити, слід використовувати по 

максимуму. Це означає, що в цей час варто виконувати важливі  проекти, що потребують особливої уваги та 
креативного підходу. Водночас, коли ви почуваєтесь втомленими або знесиленими, можна виконувати 
щоденну, монотонну роботу. 

2. Закон стагнації: при отриманні певних результатів приріст ефективності знижується. 
Досягаючи певних цілей, не варто зупинятись на півшляху. Після кожного невеликого результату слід руха-

тись далі, використовуючи сили на максимум, як і на початку. Це важливо, для того, щоб не втрачати мотивацію.  
3. Закон непідробного інтересу: чим вище ваш інтерес до якої-небудь справи або заняття, тим швидше 

тече час. 
Важливо займатись справами, які дійсно цікавлять та приносять задоволення. Але не варто забувати про 

інші завдання, які теж потребують часу та зусиль. 
4. Закон Паркінсона: на будь-яку роботу витрачається саме стільки часу, скільки Ви на неї відвели. 
Кожне виконане завдання – маленька перемога над самим собою. Варто відводити конкретний час для 

кожного з них і намагатись виконувати їх вчасно. Таким чином ви відчуватимете, що можете керувати своїм 
часом та продувати все, що плануєте. 

5. Закон Паретто: 20% Ваших дій приносять цілих 80% успішних результатів.  
Потрібно зрозуміти для себе, які саме дії приноситимуть користь і бажаний результат. Виділити їх з-

поміж інших і виконувати щодня. [4] 
Проаналізувавши кожен із зазначених пунктів, можна зробити висновок,  наскільки важливо є виконува-

ти заплановані завдання, ставити необхідний термін і чітко його дотримуватись, використовувати на максимум 
свою енергію, доки це приноситиме ефективний результат. І головне, ні в якому разі не зупинятись на початку 
шляху до своєї мети, тільки тоді можна легко досягти бажаних результатів. 

Слід розуміти, що досягнення максимальної раціональності використання часу потребуватиме чимало 
старань та зусиль до тих пір, доки це не стане корисною звичкою та способом життя. З метою покращення 
планування часу на початковому етапі доцільно дотримуватись наступних порад: 

1. Складати список необхідних завдань на день, тиждень, місяць. При цьому вказувати найважливіші 
завдання, виконання яких є обов’язкове. 

2. Розставляти пріоритети та виконувати завдання по мірі їх важливості. Більш детально про це описує Ґрег 
МакКеон у своїй книзі «Коротко і по суті. Мистецтво визначати пріоритети». Автор зазначає, що краще виконувати 
менше, але краще; варто виділяти важливе він неважливого; аналізувати усі можливості, але обирати одну. [1] 

3. Визначати необхідний термін для виконання завдання. В цьому випадку досить помічним є правило 
“40-30-20-10” Джорджа Брадта, згідно з яким перші 3 завданні повинні займати 40%, 30%, 20% від усього часу 
відповідно. [2] 

4. На момент важливої роботи не відволікатись на соціальні мережі, новини, повідомлення та інші 
пожирачі часу. Це дозволить виконати завдання  вчасно. 

5. Не намагатись зробити якнайбільше справ одночасно. В цьому випадку ймовірність завершити кож-
ну справу набагато менша, ніж у випадку поступового їх виконання. 

6. Будь-які думки та ідеї слід записувати, адже чимало важливої інформації можна просто забути.  
Окрім цього, важливою складовою тайм-менеджменту є час, відведений на відпочинок. Адже саме це 

впливає на продуктивність праці. Можна виділити деякі поради, щодо раціонального та ефективного вико-
ристання часу на відпочинок. Ось деякі з них: 

1. Варто переключити увагу з однієї справи на іншу, менш важливу, яка не потребує концентрації. 
2. Завчасно виділити час для відпочинку, щоб розуміти наскільки довго слід працювати зосереджено. 
3. Важливе значення має здоровий і повноцінний сон.  
4. Можна послухати музику, яка розслабляє. 
5. Прочитати книгу чи подивитись фільм. 
6. Відключити телефон. Обмежити себе від відволікаючих факторів.[5] 
Отже, виконання будь-яких завдань передбачає докладання неабияких зусиль та мотивації. Ефектив-

ність їх результату залежить виключно від самої людини та її підходу до роботи. До організування та плану-
вання часу необхідно віднестись з максимальною відповідальністю, адже обравши правильний та зручний для 
себе підхід, людина одразу ж забезпечить себе корисною та раціональною роботою, а також позитивним 
настроєм та бажаним результатом.   

 
1. Шепеленко А. Менше, але краще: чому варто прочитати книгу «Коротко і по суті. Мистецтво 

визначати пріоритети». – Електронний ресурс:  https://mind.ua/publications/20177159-menshe-ale-krashche-
chomu-varto-prochitati-knigu-korotko-i-po-suti-mistectvo-viznachati-prioriteti 
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2. 40-30-20-10: головне правило тайм-менеджменту. – Електронний ресурс: https://ideanomics.ru/articles/4968    
3. Історія розвитку тайм менеджменту.  – Електронний ресурс: https://www.konspekty.net/stati/statya-

istoriya-razvitiya-taym-menedzhmenta. html   
4. 5 цікавих законів тайм менеджменту. –  – Електронний ресурс: https://bc-club.org.ua/guidebook/articles/5-

cikavyh-zakoniv-tajmmenedzhmentu.html. 
5. Як правильно відпочивати від виснажливої роботи. – Електронний ресурс: 

https://ukr.segodnya.ua/kiev/kpeople/kak-pravilno-otdyhat-ot-utomitelnoy-raboty-654469.html 
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ЕЙДЖИЗМ, ХАРАСМЕНТ АБО ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ДИСКРИМІНАЦІЇ  
НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 

 
За даними всеукраїнського опитування дослідницького бюро SocioLogist, кожен третій українець визнає 

наявність дискримінації при працевлаштуванні. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про Працю “заборо-
няється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, 
пряме або непряме обмеження прав працівників”.  

Особливо це стосується дискримінації за віком, так званого ейджизму. З цим видом дискримінації може 
стикатися як молодь, так і особи старшого віку. Проявляється в готовності сприймати і співпрацювати лише з 
людьми, які відповідають установленим віковим критеріям [1]. Резюме складають вказуючи свій вік, який є 
обовязковим параметром. Багато кого з претендентів відразу відсіюють, тільки побачивши вік [2].  

Досить популярним видом дискримінації є харасмент. Хоча часто «харасмент» розуміють лише як 
сексуальні домагання, це поняття передбачає різні види утиску. Харасмент може бути й у вигляді слів, жестів, 
поведінки, що порушує межі інших людей. 

Одним з найпоширеніших є небажані дотики. За результатами опитування 21% респондентів стикалося з 
ними. Небажані дотики можуть відбуватись в громадському транспорті, на вулиці чи в різних місцях, але 
потрібно вчасно реагувати та знати як діяти в такому випадку [3]. Прикладом харасменту може слугувати 
реальний судовий процес, коли ведуча Fox News Гретхен Карлсон, яка звинуватила свого директора Роджера 
Айлза у сексуальних домаганнях. Позов викрив величезну проблему сексуальних домагань і соціальної 
токсичності в медіабізнесі. Фільм досить розгорнуто та ілюстративно показує, як важко зізнатись в харасменті, 
чому так часто жінки мовчать роками й взагалі, що переживає жінка під час сексуального домагання [4]. 

Виділяють кілька видів дискримінації на ринку праці: 
− при наймі на роботу (або, навпаки, при звільненні з роботи).  
− у доступі до певних професій або посад. Вона відбувається, коли забороняють або обмежують доступ 

до певних видів діяльності. 
− при оплаті праці. Вона виникає в разі більш низької оплати праці одних працівників у порівнянні з 

іншими за виконання однієї і тієї ж роботи. 
− при отриманні освіти або професійної підготовки. Вона може виражатися або в обмеженні доступу до 

отримання освіти чи в наданні освітніх послуг більш низької якості [5].  
Коаліція з протидії дискримінації – це об’єднання організацій громадянського суспільства та незалежних 

експертів, яке солідарно працює в інтересах дискримінованих в Україні груп для досягнення дійсної рівності.  

Була заснована 5 квітня 2011 року як всеукраїнська недержавна громадська правозахисна ініціатива [6]. 
Якщо ви стикнулись з дискримінацією розповідайте іншим, як вона проявляється. Не бійтесь відкрито 

розповідати про ситуації, що сталися з вами, вашими друзями та підтримувати жертв дискримінації. Іноді люди 
можуть дискримінувати несвідомо, тому проста розмова та роз'яснення можуть допомогти виправити ситуацію 
та запобігти цьому [7]. 

Часто люди ставляться до тих, хто виглядає “інакшим” від них, з обережністю, острахом чи, навіть, 
упереджено. Причиною може бути брак інформації та міфи, які мало хто береться спростовувати. Ці міфи – 
хибні установки, які передавалися нам із покоління у покоління і так міцно закріпилися у нашій свідомості, що 
ми приймаємо їх за правильне, не аналізуючи своєї поведінки. Крім того ми складаємо уявлення про ту чи іншу 
групу, спільноту людей, базуючись на нашому власному досвіді спілкування з цими людьми. Якщо власного 
досвіду немає, тоді сформувати уявлення про щось нам допомагає досвід чужий. Часом одна чи дві негативні 
історії можуть сформувати низку стереотипів щодо цілої громади [1].  

 
1.Надія Йолкіна, Ейджизм по-українськи або якпротидіяти дискримінації за віком: [сайт]. – 
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2. Папірник І, Дорош В, Трощук С, Не беруть на роботу або що таке ейджизм по–українськи: [сайт]. – 

Режим доступу: https://zaxid.net/projects/ageizm/. 



 
 

336 

3. Пилипюк С, Коли дотик стаєдомаганням: чотири історії про харасмент: [сайт]. – Режим 
доступу: https://www.the-village.com.ua/village/city/city-experience/264679-koli-dotik-stae-domagannyam-4-istoriyi-
pro-harasment. 

4. Кромф І, Харасмент, медіа і Трамп: рецензія на фільм “Сенсація”: [сайт]. – Режим доступу: 
https://prm.ua. 

5. Дискримінація у сфері праці: види, причини, прояви.додержання права на працю без забобонів та 
стереотипів: [сайт]. – Режим доступу: http://mk.dsp.gov.ua/news/дискримінація-у-сфері-праці-види-прич/. 

6. Правозахисники: боротьба з дискримінацією відбувається тільки для замилювання очей ЄС: [сайт]. – 
Режим доступу: https://helsinki.org.ua/articles/pravozahysnyky-borotba-z-dyskryminatsijeyu-vidbuvajetsya-tilky-
dlya-zamylyuvannya-ochej-es/. 

7. Дискримінація: що потрібно знати?: [сайт]. – Режим доступу: https://nemyriv-
rda.gov.ua/index.php/1804-diskriminatsiya-shcho-potribno-znati. 

 
 

Питльована А.І.  
студ. групи  МЕ – 39 

Науковий керівник – к. е. н., доцент кафедри МПА Любомудрова Н.П. 
 

HR-БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТИ  ДЛЯ ПОКОЛІННЯ Z 
 
Згідно з теорією поколінь тих, хто народився після 1996 року, називають поколінням Z або «цифровими 

аборигенами». За даними глобального дослідження, проведеного на замовлення компанії Dell Technologies, це 
покоління має глибоке і цілісне розуміння технологій та їхнього потенціалу для трансформації способу життя і 
роботи. Результати цього дослідження свідчать, що ці молоді люди володіють особливим технологічним мен-
талітетом, який, з одного боку, сприяє просуванню бізнесу у цифрову епоху, а з іншого боку, може посилити 
розкол і ментальний розрив між п’ятьма поколіннями, які одночасно представлені на сучасному ринку праці.[1] 

Представники покоління Z – активні, мобільні та багатозадачні,  мислять глобально. Для визначення 
мотивацї цих представників  американський сайт пошуку роботи Zippia провів опитування серед 1000 амери-
канських шукачів роботи. Результати дослідження показали основні мотиватори для молодих працівників: 
медичне страхування – 32% опитаних; дистанційна робота – 25%; гарантія пенсійного страхування – 25%. 
Покоління Z на 7% частіше, ніж міленіали, заявляє, що програми підробітку для студентів є найбільш бажаною 
перевагою для них. Кожен третій з опитаних готовий відмовитися від роботи в компанії через її негативний 
соціальний вплив. 93% працівників покоління Z витрачають власний час на вивчення нових навичок для 
просування своєї кар’єри – це більше, ніж будь-яке інше покоління. Працівники покоління Z готові відмовитися 
від роботи через некомфортний офіс, тривалий час добирання на роботу або негнучку робочу обстановку. 36% 
представників покоління Z кажуть, що поганий баланс між роботою та особистим життям є порушенням угоди 
щодо прийняття на роботу. Для порівняння – лише 28% міленіалів думають так само. Коротший робочий 
тиждень є більшим пріоритетом, ніж плановий вихідний чи особистий графік вихідних. Покоління Z   най-
більше покладається на друзів, родину та соціальні мережі при пошуку роботи. 66% представників покоління Z 
розглядають можливість відхилити пропозицію про роботу після непрофесійної співбесіди. 31% вважають, що 
залишатися на роботі менше року – це нормально. Для порівняння, лише 20% міленіалів, 14% представників 
покоління X та 20% бебі-бумерів вважають так само.  

Покоління Z швидко покидає роботу через відсутність можливостей для росту та розвитку. Покоління Z – це 
«найбільш напружене покоління», яке страждає через тривалість робочого графіку, який не відповідає їхнім 
очікуванням щодо балансу особистого та  життя на роботі. Пільги не замінюють конкурентоспроможну оплату 
праці при прийомі на роботу працівників. Насправді 27% представників покоління Z покинули останню роботу 
саме через невідповідну оплату праці. Під час опитування найбільш бажаними перевагами роботодавця   були 
охорона здоров’я, віддалена робота та пенсійні гарантії. У переважній більшості випадків, це є найбільш 
бажаними вигодами для працівників всіх вікових груп. [2] 

Зрештою, якщо залучати кандидатів із покоління Z, треба розуміти, що найкращий мотиваційний інстру-
мент у такому випадку – потужний портфель корисних переваг, які подобаються саме таким працівникам. 

Компанії, які мають наміри залучати таланти з представників нового покоління Z, повинні добре 
попрацювати над своїм соціальним іміджем, зручним офісом, подбати про пакет переваг для працівника та 
створювати нові моделі робочого графіку (гнучкий графік, віддалений формат, скорочений робочий день), щоб 
відповідати основним цінностям шукачів роботи покоління Z. 

 
Хто такі покоління Z? [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: 
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  АКТУАЛЬНІСТЬ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
 
Щодня у більшості з нас виникає проблема неефективного використання часу, складності чи немож-

ливості виконання  запланованих завдань. Зважаючи на це, людям важко повноцінно працювати, реалізовувати 
свій потенціал, розкривати можливості та вдосконалюватися.  

На жаль, ситуація, що склалась протягом останнього року – пандемія, спричинена швидким поширенням 
нової хвороби –коронавірусу, внесла у повсякденне життя свої корективи. Дистанційна робота чи навчання 
потребує підвищених вимог до самоорганізації, особистого контролю часу та правильної побудови робочого 
процесу.  

Найкращим помічником у виконанні поставлених завдань є тайм-менеджмент – спосіб організації часу 
задля підвищення ефективності та раціональності його використання. 

Б. Новак [1, c. 10] розглядає тайм-менеджмент як процес, спрямований на усвідомлене й відповідальне 
використання свого часу (ділового, особистого та ін.), що дозволяє ставити осмислені цілі й досягати їх за 
мінімальні проміжки часу. Він вважає, що процес тайм-менеджменту включає такі складові елементи: управлін-
ня емоціями і працездатністю; розстановка пріоритетів; фіксація і постановка завдань; досягнення поставлених 
цілей; підбивання підсумків. 

На думку В. Кулікової [2, с. 30], тайм-менеджмент – це система методик, за допомогою яких особистість 
може досягти відмінних результатів, не заганяючи себе в тісні межі. Наука управління часом, або тайм-
менеджмент (time management – організація часу) – це галузь знань, присвячена вивченню проблем і методів 
оптимізації тимчасових витрат у різних сферах людської діяльності, за допомогою якої будь-яка людина може 
грамотно управляти своїм часом, без зусиль визначати, що для неї важливе, на що насамперед необхідно 
витратити час і сили. 

Водночас Г. Архангельский, на відміну від інших науковців, визначає, що особиста ефективність праців-
ника на 30% залежить від його особистої організованості та на 70% – від грамотного делегування повноважень. 

Сьогодні кожен повинен уміти організувати свій час таким чином, щоб в стислі терміни і з найменшими 
витратами виконати поставлені завдання. Згідно загальновідомого принципу Парето, лише 20% усіх виконаних 
завдань забезпечують 80% бажаного результату. Відповідно необхідно організувати роботу так, щоб спря-
мувати основні зусилля на виконання саме тих 20% завдань, які забезпечують приріст ефективності діяльності 
підприємства на 80% [3, с. 281]. 

Отже, тайм-менеджмент відіграє важливу роль у житті кожної людини, адже він дає змогу гармонізувати 
життя, зосередитись на найбільш важливих завданнях, знайти час не лише для виконання обов’язків та 
досягнення успіху в кар’єрі, а й для відпочинку та саморозвитку. Особливо він актуальний  в умовах пандемії, 
оскільки велика кількість інформаційних потоків, часом негативних, змушують нас розконцентровувати увагу і 
тим самим ускладнюють виконання необхідних завдань. Тому самоорганізація, онлайн-робота, ефективне 
планування часу, вміння зосереджуватись на головному та розставляти пріоритети є вимогою часу для 
виконання повсякденних завдань. 

 
1.  Черненко Н.М. Тайм-менеджмент як засіб удосконалення професійної діяльності державних 
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2. Гаврись О.М. Тайм-менеджмент на підприємстві / О.М. Гаврись, Н.М. Колпаченко, Г.Є. Голованова // 
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ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ЛІДЕРСТВО 
 
Значенню емоційної складової в менеджменті часто приділяють недостатньо уваги. Але сьогодні ми 

чудово знаємо, що від емоційного стану керівника та підлеглих залежить психологічний клімат в колективі і 
загалом ефективність роботи організації в цілому. Всі люди відрізняються один від одного і тому, якщо 
колектив налаштувати правильно, можна досягнути бажаного результату.  

Також щодня ми контактуємо з різними речами, які викликають у нас різні емоції і, працюючи в групі, 
ми обмінюємося ними з іншими людьми. Взагалі розуміння людиною того, що емоції впливають на всі її дії, 
вже можна назвати емоційною свідомістю. 

А.М. Колібаба [1] зазначає, що людина, в якої емоційна свідомість розвинута достатньо добре, може сло-
вами їх описати та пояснити причину виникнення, а люди з низьким емоційним інтелектом, розпізнають прояв 
своїх емоцій, як правило, вже тоді коли їхні емоції виходять з-під контролю. Проте, це не означає необхідність 
стримувати негативні емоції і показувати лише позитивні (інколи гнів і страх допомагають нам долати 
перешкоди і наділяють надзвичайними силами).  

Емоційна складова менеджменту є інструментом для використання негативних емоцій в позитивному 
ракурсі і дає відповідь як це контролювати. Емоційна компетентність вимагає шукати золоту середину між 
розумом та емоціями, які забезпечують благодійну допомогу в різних ситуаціях спілкування.  

Характерною особливістю останніх публікацій про «емоційну компетентність» є те, що це інтегральна 
характеристика, яка базується на використанні ключових компетенцій емоційного інтелекту [2], а також інших 
якостей, які притаманні лідерській компетенції керівників [3,4]. 

Учені, які вивчають теорію лідерства, провели безліч досліджень щодо того, які ключові риси особистос-
ті роблять людину ефективним лідером. Цікавим є підхід до біології лідерства[5], де серед інших властивостей 
лідерства окремо виділяються такі інструменти, як інтуїція, гумор, резонанс. З’явився новий термін «резонанс-
ний лідер», ефективність якого визначається рівнем емоційного інтелекту та здатністю створити сприятливий 
морально-психологічний клімат у колективі [6, 7]. Поведінка та настрій резонансного лідера впливають на силу 
його емоцій, які надихають підлеглих на творчість, покращують продуктивність праці, пробуджують високі 
почуття відданості справі. 

Підсумовуючи результати досліджень за окресленою проблематикою, в загальному вигляді термін 
«емоційна компетентність» можна представити таким чином: емоційна компетентність = емоційний інтелект + 
лідерська компетентність. 

Без емоційної складової менеджмент не може бути успішним, і саме, емоційна складова підвищує 
особисту ефективність управління персоналом. 
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ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ У КОЛЕКТИВІ 
 
Становлення себе у колективі є чи не найважливішим процесом у роботі. Для ефективної праці та роз-

витку потрібно зарекомендувати себе як рівний співробітник, не зважаючи на вік, знати корпоративну етику, а 
також права та обов’язки задля уникнення експлуатації з боку вищого керівництва та співробітників. 

Важливість заходів щодо адаптації працівників у нашій країні недостатньо серйозно сприймається 
кадровими службами протягом довгого періоду. До цих пір багато державних підприємств і комерційних ор-
ганізацій не мають навіть базових програм адаптації. Між тим, в умовах введення нового механізму господарю-
вання, перерозподілом робочої сили, збільшенням числа працівників, змушених або освоювати нові професії, 
або змінювати своє робоче місце й колектив, важливість проблеми адаптації ще більше зростає [1]. 

Сучасні організації, у яких добре поставлено управління, вважають, що набір придатних людей є лише 
початком. Однією з проблем роботи з персоналом в організації при залученні кадрів є управління трудовою 
адаптацією. У ході взаємодії працівника й організації відбувається їх взаємне пристосування, основу якого 
складає поступове входження працівників у нові професійні умови праці [2]. 

Ні для кого не секрет, що під час отримання першої роботи ми переживаємо стрес. До найбільш вивче-
них на даний час особистісних ресурсів подолання стресу належать такі: активна мотивація подолання, відно-
шення до стресів як можливості набуття власного досвіду і можливостей особистісного зростання. Тобто, 
незалежно від рівня стресу, якщо наша мотивація сильна, то стрес здолати для нас буде набагато легше. 

Зазвичай більшість нових працівників, приступаючи до діяльності на новому робочому місці або прихо-
дячи в нову організацію, намагаються проявити себе з позитивної точки зору. Проте трудова діяльність на 
новому робочому місці може бути пов'язана з негативними моментами. Є багато різних побоювань студентів, 
пов'язаних зі страхом зазнати невдачі на новій роботі:  побоювання втратити роботу;  зуміти завоювати повагу 
колег;  не впоратися з новою роботою;  виявити брак досвіду чи знань;  видатися некомпетентним;  «не сподо-
батися» трудовому колективу;  «не полюбити» трудовий колектив самому [3]. 

Психологічний клімат не виникає сам собою, він є не простим наслідком прийнятих до відома зусиль ок-
ремих керівників, а підсумком систематичної виховної роботи з членами колективу, здійснення планомірних 
заходів, спрямованих на організацію відносин між керівником і підлеглим, між окремими працівниками. 
Сприятливий морально-психологічний клімат є неодмінною умовою підвищення продуктивності праці. 
Формування та вдосконалення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі – практичне завдан-
ня керівника будь-якого рангу [4]. 

Отже, становлення себе як цінного працівника є одним із найважливіших процесів, під час якого всі 
відчувають стрес і мають різні побоювання щодо втрати позиції, чи у розчаруванні щодо власних можливостей. 
Тому вітчизняні підприємства мають приділяти більше уваги та ресурсів для створення сприятливого клімату і 
демонструвати новачкам-студентам, що вони є цінними співробітниками. Адже, якщо молодь має достатньо 
мотивації та бажання вдосконалюватися, то цього їм достатньо для подолання страху несприйняття, а все інше 
залежить від ефективного управління кадрами. 
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У період сьогодення емоційний інтелект (EQ) є однією з найбільш затребуваних якостей на ринку праці і 

передбачає вміння взаємодіяти зі своїми емоціями та емоціями інших людей. Для сучасного менеджера ця 
навичка неабияк важлива, адже він позиціонується як лідер, коуч та наставник для колективу. 
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Насамперед, поняття емоційного інтелекту включає в себе здатність людини тлумачити власні емоції та 
емоції інших з метою використовувати отриману інформацію для реалізації власних цілей. Тобто, можна 
розглядати емоційну компетентність як готовність і здатність людини гнучко управляти емоційними реакціями, 
незалежно від стресових ситуацій чи незапланованих подій [1]. 

На думку дослідників феномену емоційного інтелекту Р. Купера і А. Савафа: «...якщо інтелектуальною 
рушійною силою в бізнесі XX ст. був IQ, то ...на початку XXI ст. це буде EQ» [2, с. 27]. І справді, сучасні 
роботодавці все більше схильні брати на роботу таких спеціалістів, які швидко орієнтуються в життєвих 
ситуаціях, професійних проблемах, здатні брати ініціативу в свої руки, проявляти активність, оптимістично 
налаштовані на досягнення успіху, сміливо і виважено підходять до планування і виконання роботи, здатні 
доводити справи до логічного завершення і, за необхідності, змінюватись і пристосовуватись[3]. 

Чим вище людина знаходиться на кар’єрних сходах компанії, тим важливішим для неї стає емоційний 
інтелект (і менш важливими технічні навички) [3]. Привабливість цієї навички полягає в тому, що її можна 
сформувати й розвивати. Важливо враховувати такі характерні особливості, оскільки, на відміну від лідерства, 
яке деякі вчені вважають вродженим, емоційно компетентним може стати кожен. 

Керівник повинен вміти направити емоції колективу у потрібному напрямку, створити дружню атмосфе-
ру та вміло боротися з негативними настроями, володіти навиками впливу на емоції кожного співробітника. Та-
кож важливо, щоб менеджер міг управляти власними емоціями, розпізнавати емоції інших і на цій основі вибу-
довувати взаємодію, створювати позитивну емоційну атмосферу, умів коректно зчитувати інформацію, що 
надходить від емоційних сигналів працівників, користуватися емоційною енергією, створювати необхідну кор-
поративну культуру, яка спонукає персонал до ефективної діяльності [4]. У контексті стосунків з іншими 
учасниками команди емоційна компетентність проявляється в умінні відчувати емоції і настрої інших людей, 
розуміти їхню точку зору і проявляти увагу та інтерес до них, розв’язувати напружені ситуації. Тут справді 
неабиякого значення набувають компетенції менеджера, адже, якщо він не вміє співпрацювати з власними 
емоціями, то й не зможе справитися з чужими. 

Отже, емоційний інтелект є запорукою успіху сучасного менеджера, який постійно змушений комуніку-
вати з персоналом. Від професіоналізму управлінця залежать клімат й атмосфера в колективі, взаємозв'язки та 
стосунки між підлеглими, їхній настрій тощо. Адже для того, щоб працювати з кимось, треба спершу навчитися 
співпрацювати з собою. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
   

Внаслідок пандемії COVID-19 ми зіткнулися з глобальною невизначеністю. Криза, яка охопила весь світ 
вимагає зміни поглядів на традиційні підходи у багатьох аспектах, в тому числі і до організації роботи персоналу. 

Науковці, досліджуючи стан економіки та проблеми з якими довелось зіткнутись  в період пандемії, вказують 
на катастрофічні наслідки, які перешкоджатимуть швидкому відновленню світової економіки [1]. Рейтингове 
агентство Fitch Ratings прогнозує, що світовий ВВП у 2020 році знизиться на 3,9% – найбільше у післявоєнному 
періоді. Крім цього, нова економічна криза, яку спровокував COVID-19 , стане вдвічі сильнішою, ніж економічний 
спад під час 2008-2009 років. [2].  

У свою чергу практики констатують, що поточна криза, дозволить переосмислити традиційне сприйняття 
взаємовідносин людини і технологій як конкуруючих і віднайти нові можливості, поєднуючи унікальні компетенції 
людини та можливості технологій». [3]. Ми погоджуємось з таким твердженням, оскільки, справді, люди і  
технології мають взаємодоповнювати одні одних. Адже, ці важкі умови продемонстрували нам, що лише в такий 
спосіб можна працювати ефективно. Важливим фактором ефективності при цьому виступатиме здатність адап-
товуватися до будь-яких життєвих обставин та прагнення навчатись впродовж всього свого життя. 

Проведене нами дослідження показало, що найменше постраждали від пандемії працівники офісів (еко-
номісти, бухгалтери, маркетологи, програмісти, що звично могли виконувати свою роботу віддалено) та інже-
нери, адмінперсонал, вчителі та викладачі, що змушені були адаптуватися до нових умов. Працівники сфери 
послуг, зокрема закладів громадського харчування, готелів, салонів краси зіткнулися з найбільшими труднощами, 
оскільки. Частина підприємств мала змогу продовжувати діяльність через веб-сайти, чи сторінки у соціальних 
мережах. Через великий попит на створення сайтів та ведення соціальних мереж ставали більш популярними 
інтернет-професії, особливо, веб-дизайнери та маркетологи в соціальних мережах. 

Згідно з аналізом вакансій HeadHunter, в період карантину в сфері “Робітничий персонал“, кількість ва-
кансій скоротилася на 10%. Зменшилася частка вакансій у галузях “Адмін. персонал”, “Виробництво” і “Транс-
порт”. Помітне зменшення кількості вакансій (23%) прослідковується у галузі “Будівництво, нерухомість, архі-
тектура“. До галузей, де кількість вакансій залишилась майже незмінною належать освіта, державне управлін-
ня, гірничодобувна галузь, страхова діяльність. А ось до сфер, на працівників яких зростає попит, належать: 
Сільське господарство – на 240%  більше вакансій, Фінансова діяльність – на 166% більше, Медицина – на 
127% більше, Послуги для бізнесу – на 89% більше, ІТ – на 84% більше, Торгівля – на 70% більше. Порівняно з 
минулими роками ми можемо спостерігати кардинальні зміни на ринку праці, що свідчать про нестабільність 
попиту в наслідок мінливого зовнішнього середовища. 

Проте не варто думати, що перелічені професії втратили свою актуальність назавжди. Можемо прогнозу-
вати, що наступні кризові періоди у світовій економіці будуть пов’язані із крахом світових мереж та баз даних, 
що незаперечно вплине стан рику праці та попит на певні професії, а тому навика вчитися протягом всього жит-
тя плавно перетікає у необхідність адаптовуватися до будь-яких змін.  

Вищенаведене доводить необхідність планування вибору базової освіти та із врахуванням можливостей 
паралельного одночасного навчання за супутніми спеціальностями. Для реалізації такого підходу нами запро-
поновано алгоритм вибору форм та напрямів освіти, що демонструє табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Атрибутивна модель вибору професій для оптимізації процесу працевлаштування 
Найвища 

затребуваність 
на ринку праці 

Сільське господарство, Фінансова 
діяльність, Торгівля, ІТ, Медицина, 

Послуги для бізнесу 

Базова освіта Стаціо-нарна форма Основний дохід 

Незмінний 
попит на ринку 

праці 

Освіта, Держуправління, 
Гірничодобувна галузь, Страхова 

діяльність 

Друга освіта Заочна форма Додатко-вий дохід 

В
ив
че
нн
я 
ри
нк
у 
пр
ац
і 

Незначний 
попит на ринку 

праці 

Адмінперсонал 
Виробництво, Транспорт 

В
иб
ір

 п
ро
фе
сі
ї  

та
 ф
ор
ми

 н
ав
ча
нн
я 

Підвищення 
кваліфікації 

Само-освіта 

Ре
зу
ль
та
т 

Одноразо-вий дохід 
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Запропонований підхід дозволить вирішити проблеми працевлаштування у різних кризових ситуаціях та 
одночасно обіймати посади на трьох роботах, що мінімізує ризики настання повного безробіття. 

 
1. Коронавірус в цифрах: як змінилася світова економіка. URL:https://www.bbc.com/ukrainian/features-51994936 
2. Агентство Fitch Ratings підвищило прогноз по світовій економіці. URL: https://cutt.ly/OgR7eAC 
3. Повернення до роботи в нових умовах URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk.html 
 
 

С. Боднар 
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  
ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
На сучасному етапі розвитку економіки майже кожна країна вважає за необхідність співпрацювати з 

державами-сусідами, значну роль в економіці країни займають іноземні інвестиції, адже вони дають поштовх 
для накопичення грошового капіталу в країні. Проблема залучення іноземних інвестицій в підприємстві є 
одною з провідних в 21 столітті, адже співпраця з більш розвиненими країнами дає вагому перевагу на 
сучасному ринку. 

Дослідженню іноземних інвестицій та їх впливу на економічний розвиток держави присвячені праці 
багатьох вітчизняних науковців: Л.М. Борщ, А.П. Гайдуцький, Б.В. Губський, Л.Л. Антонюк, А.Ф. Бойко, та ін. 
Але не зважаючи на це, проблема залучення та впливу іноземних інвестицій на функціонування підприємства 
залишається недостатньо вивченою. [1] Багато дослідників та вчених зазначають, що іноземні фірми погано 
орієнтуються в особливостях внутрішнього ринку, що робить їх не більш конкурентоспроможними ніж 
вітчизняні. [2]  У більшості підприємств немає якісної комунікації. Також величезний відсоток інвесторів 
відмовляється співпрацювати з фірмами, які не мають достатньо кваліфікованих членів команди для роботи.  

Проведене дослідження дає підстави констатувати, що інвестиції в 2019 році значно скоротились. 
 

 
Рис. 1. Динаміка іноземних інвестицій 

 
Небажання інвестувати в українські фірми може бути спричинене нечітким законодавством, нестійкою 

[2] політичною ситуацією, через конфлікт з Росією та замороження малого і середнього бізнесу в зв’язку з 
поширенням COVID-19, нестабільна фінансова система, широкомасштабна корупція і відсутність довіри до 
судової системи. 

Для того щоб іноземні інвестори вкладали свої кошти їх необхідно заохочувати створенням сприятливих 
умов для інвестування. Державі належить головна роль у заохоченні інвесторів. Адже державний інвестиційний 
клімат впливає на інвестиційний клімат всієї країни [4] Для спрощення залучення іноземних інвестицій П. 
Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування 
обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій» (№ 1390-VIII) [5], який чергу скасовує  обов’язкову 
держреєстрацію іноземних інвестицій і спрощує їх залучення в Україну. 

Таким чином можна підсумувати що станом на 2019 рік іноземні інвестиції в більшості галузей значно 
скоротились. Тому державі варто вдосконалити політику щодо співпраці з іншими країнами, адже іноземні 
домовленості є першим кроком до входження України на світовий ринок. 

 
1. Романова Т. В., Семиволос П. В.,. – 2015. – [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3812. 
2. Іноземні інвестицій-[ [Електронний ресурс]. – 104. – Режим доступу до ресурсу: http://dia.dp.gov.ua/pryami-

inozemni-investici%D1%97-v-ukra%D1%97ni-dinamika-2015-2019-rokiv/.   
3. Скільки іноземних інвестицій надійшло в Україну. [Електронний ресурс] / https://typical.if.ua/skilki-

inozemnikh-investitsiy-nadiyshlo-do-ukraini-u-2020-rotsi. 
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4. Шейко В. Ю. Інвестиції – Режим доступу до ресурсу: 
https://kneu.edu.ua/ua/confere_nce/conf_social_dev_ukr_12/section4/sheiko/. 

5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної 
реєстрації іноземних інвестицій [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text. 

 
 

К. Власюк 
Науковий керівник – к. т. н., доцент кафедри ЕПІ Гавриляк А. С.  

 
ЕКОНОМІКА ВРАЖЕНЬ – ГЛОБАЛЬНИЙ ТРЕНД БІЗНЕСУ 

 
Сьогодні нам вже недостатньо просто купити товар, нам хочеться отримати досвід, спробувати, відчути 

щось, запам'ятати. І тим самим перетворити використання товару в щось більше.  А тому для існуючих на 
ринку компаній враження є чудовою комерційною пропозицією. Враження – це саме та унікальна цінна 
пропозиція, яка призначена саме для тебе. В світі цей механізм продажу вражень набуває популярності. 

Економікою вражень називається підхід до виробництва та просування товару або послуги, заснований 
не на задоволенні конкретної потреби, а на створенні позитивного враження як від виробництва та просування, 
так і від одержання товару або послуги, а також від наступних за цим відчуттів, одержуваних споживачем 
товару або послуги [1]. Слід зазначити, що це не є окрема галузь, це більше про зміну підходу до відносин між 
продавцем та споживачем. Відтепер виробництво будь-якого продукту, продаж будь-якого товару або надання 
будь-якої послуги є, по суті, створенням враження. Зрозуміло та очевидно те, що поява економіки вражень 
пов'язана зі зміною характеру та рівнем людських потреб у сучасному світі [2]. 

Найпростішим та певно одним з найперших прикладів прояву економіки вражень являється винахід 
автомата для продажу жувальної гумки. У дитинстві ви певно помічали такі автомати біля супермаркетів або в 
торгових центрах. Біля них завжди крутяться діти, хоч жуйку можна і просто купити у магазині, що і буде в 
рази швидше та простіше. Але є один важливий нюанс: у покупки жуйки в автоматі цінність вище, так як це не 
просто жувальна гумка, це вже враження. Тобто дитина опускає монетку в спеціальний отвір, дивиться, як жуй-
ка скочується, підставляє руку і – ось диво! – на неї падає заповітна кулька з полуничним або яблучним смаком. 

Наступним прикладом, більш глобальним, являється гастрономічний центр «Eataly» родом з Італії, який 
має сьогодні цілу мережу підрозділів у п'ятнадцяти країнах світу. Тут продаються різноманітні італійські 
продукти по типу вина, томатів, оливкової олії та ін. Але окрім цього є кулінарна школа і зони для самостійного 
приготування улюблених страв. Прийшовши в «Eataly», ви можете провести тут цілий день і немов побувати в 
Італії – ось за що платять споживачі, не за томати з оливками, а за відчуття присутності в Італії, за враження та 
емоції під час перебування у цьому центрі. 

Автори книги «Економіка вражень. Як перетворити покупку в захоплену дію» Д. Пайн та Д. Гілмор пи-
шуть: «Частка товарів і послуг в ВВП буде знижуватися, а частка вражень буде рости». І це можна пояснити 
досить просто. Враження дозволяє людині бути всередині процесу, воно «створює пам’ять». Воно завжди мак-
симально персональне, це наша особиста реакція на подію. А з точки зору компанії – це досвід особистої кому-
нікації покупця з брендом [3]. Також важливим є те, що почуття та переживання людини стають центральними 
в економічній діяльності підприємства.  

Більше того, «золоте» співвідношення ціна/якість тут не діє, тому що споживач вибирає ірраціонально, 
тобто кількістю позитивних емоцій на одиницю товару. Знаючи це, можна зрозуміти всі ці немислимі з погляду 
логіки витрати на продукцію класу преміум, що перевищує собівартість у декілька разів. Зрозуміла й покупка 
дорогих товарів, високотехнологічні функції яких залишаються незадіяними при використанні. Таким чином, 
підприємства, у яких враження та обіцянки – головний продукт, такі як, наприклад, Disney, McDonald's, Marlboro, 
Louis Vuitton, Canon, займають провідні позиції в списку найдорожчих брендів світу за версією Interbrand & 
Business Week [4]. 

Отже, в умовах сучасних ринкових тенденцій економіка товарів і послуг відійшла на другий план. На 
зміну їй прийшла економіка вражень, при якій здійснюється не просто продаж товарів і послуг з метою 
задовольнити потреби клієнта, а просування товарів або послуг на ринку за допомогою емоцій, які виникають у 
зв'язку із взаємодією із цим товаром або послугою. І незалежно від інфляції та циклічності, люди будуть 
схильні скорочувати споживання, щоб витрачати гроші на враження. 

 
1. Келлер К. Л. Стратегический бренд-менеджмент создание, оценка и управление марочным 

капиталом / Келлер К. Л. – 2-е изд., пер. с англ. – М.: ИД »Вильямс», 2005. – 436 с. 
2. Петренко Е. С. Экономика впечатлений выведет рестораны из кризиса / Е. С. Петренко // 

Креативная экономика. – 2009. – № 3 (27). – С. 14–19. 
3.  Д. Пайн, Д. Гілмор. / Економіка вражень. Як перетворити покупку в захоплюючу дію,/ 2016. 
4. Шеремета П. М. Тотальний маркетинг в економіці вражень [Електронний ресурс] / П. М. Ше-

ремета. – Режим доступу: http://innovations.com.ua/uk/articles/4/18/744 
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БІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

 
В сучасних реаліях багато людей живуть в умовах бідності. За своїм значенням бідність – стан, при 

якому людина не може на нормальному стані підтримувати рівень життя. Ця проблема є дуже актуальною, 
адже в Україні за даними офіційних джерел [1] понад 23,1% осіб мають дохід нижчий від фактично-
прожиткового. Бідність зумовлює низку негативних явищ, таких як: зниження життєвого рівня, збільшення 
злочинності, перешкоджає розвитку в сфері науки та інших, безпосередньо впливає на суспільно-політичні 
настрої. Тому вирішення цієї проблеми є важливим аспектом. 

Багато вчених досліджували це питання, серед них були: Б.С. Роунті, який вперше провів систематичне 
дослідження бідності,  Чарльз Бут здійснив його в Лондоні, Пітер Таунсенд висунув твердження «про фізичних 
осіб…». Серед українських дослідників слід відзначити Є. І. Головаху, нею були здійснені перші способи 
наукового аналізу бідності, також вчених НАН України, які склали карту регіонів бідності, В. Куценка, Л. 
Черенька, Е. Лібанову. Поряд з цим існує ряд недосліджених питань, що потребує більш детального вивчення 
даної проблеми. 

Зокрема для вирішення проблеми бідності необхідно розуміти її масштаби, а для цього потрібно задіяти 
методи, які максимально чітко та конкретно зможуть дати інформацію  про реальний стан проблеми.  

На наш погляд на сьогодні оцінювання масштабів бідності населення проводиться необґрунтовано, а 
результати такої оцінки маскують реальний стан справ. З метою підтвердження вищенаведеного нами 
проведено дослідження статистичних даних, що характеризують доходи населення, зокрема у таблиці 1 
наведена інформація про розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів.  

 
Таблиця 1 

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у гривнях, % 

Доходи 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
до 1920,0 76,5 67,2 60,5 55,4 44,2 24,4 20 8,2 1,3 

1920,1-2280,0 23,5 32,8 18,5 15,8 20,8 21,2 15,1 9,4 3,6 
2280,1–2640,0 … … 7,5 14,8 12,1 20,1 19,7 14,8 10,5 
2640,1–3000,0 … … 4,9 5,3 8,6 10,1 14,2 7,4 5,3 
3000,1–3360,0 … … 2,6 4,7 5 9 15 16,6 8,9 
3360,1–3720,0 … … 1,2 1,3 3,4 5,1 3 14,6 7,9 
3720,0–4080,0 … … 4,8 2,7 5,9 10,1 13 6,5 7 
4080,1–4440,0 … … … … … … … 2,8 10,5 
4440,1–4800,0 … … … … … … … 4,7 10,6 
4800,1–5160,0 … … … … … … … 3,6 10,2 
понад 5160,0 … … … … … … … 11,4 24,2 

 
Побудовано на основі джерела 2 
 
Наведена статистична інформація свідчить, що доходи населення з 2010 по 2019 рік зросли, проте, 

оскільки інформація табл.. 1 демонструє дохід у гривні, з метою виявлення реальної вартості доходів населення 
у аналізованому періоді, нами проведено розрахунок зазначених показників із врахуванням девальвації гривні. 

 
Таблиця 2  

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у доларах, % 

2010 2014 2019 
Доходи  Доходи  Доходи  
До 246,15 76,5 До 147,69 44,2 До 69,57 1,3 

246,15-292,31 23,5 147,69- 175,39 20,8 69,57-82,61 3,6 
292,31-338,46 … 175,39- 203,08 12,1 82,61-95,65 10,5 
338,46-384,62 … 203,08-230,77 8,6 95,65-108,7 5,3 
384,62-430,77 … 230,77-258,46 5 108,70-121,74 8,9 
430,77-476,92 … 258,46-286,15 3,4 121,74-134,78 7,9 
476,92-523,08 … 286,15-313,85 5,9 134,78-147,83 7 
523,08-569,23 … 313,85-341,54 … 147,83-160,87 10,5 
569,23-615,38 … 341,54-369,23 … 160,87-173,91 10,6 
615,38-661,54 … 369,23-396,92 … 173,91-186,96 10,2 

Понад 661,54 … Понад 396,92 … Понад 186,96 24,2 
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Проведене дослідження дає підстави констатувати, що офіційна статистична інформація не враховує 
девальвацію гривні, що ускладнює процес оцінювання реальної бідності населення.  у 2010 кількість тих хто 
мав до 246$ становила 77 %, а в 2018 лише 24%  мали  більше 187$. Тобто реальні доходи населення у межах 
зазначених діапазонів не зросли, а зменшились, що свідчить про зростання бідності в Україні протягом останніх 
років. 

На наш погляд вирішення даної проблеми повинно базуватись на наступних засадах: допомога малим 
підприємствам ( кредити із зменшеною кредитною ставкою; зменшення податкового тиску), що сприятиме 
збільшенню робочих місць; підняти рівень освіти; рівень економічної грамотності населення (введення в 
шкільну програму відповідного предмету); заохочення та сприяння працевлаштуванню студентів (ввести певні 
пільги для студентів які працюють); розвиток економіки країни (відхід від олігархічної моделі). 

 
1. Демографічна та соціальна статистика / Доходи та умови життя URL:http://ukrstat.gov.ua/. 
2. Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних URL: https://cutt.ly/SgE5ENa 
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РОЛЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
Процес планування є невід'ємним природнім елементом управління, створенням, функціонуванням та 

розвитку кожного економічного агента, адже дозволяє не лише передбачити найбільш важливі економічні 
характеристики та параметри господарювання, але й узгодити місію та цілі, стратегію і тактику розвитку 
підприємства, його ресурсний потенціал та можливості його реалізації.  Актуальність планування діяльності в 
умовах невизначеності є обов’язковим для більшості керівників як малого, так і великого бізнесу. 

Бізнес-план – це форма подання проектів та інших ділових пропозицій, яка містить в собі обґрунтовану і 
повну інформацію про всі види діяльності підприємства та оцінку перспектив, умов і форм співпраці в 
досягненні соціально-економічних цілей [1]. 

Планування – закономірний складник менеджменту. Його можна визначити як уміння передбачати мету 
організації, результати її діяльності і ресурси, необхідні для досягнення поставленої мети. Як свідчить 
практика, застосування планування створює такі важливі переваги [1]: 

• робить можливою підготовку до використання майбутніх сприятливих умов; 
• прояснює виникаючі проблеми; 
• стимулює менеджерів до реалізації своїх рішень; 
• покращує координацію дій в організації; 
• створює передумови для підвищення освітньої підготовки менеджерів; 
• збільшує можливості для забезпечення фірми необхідною інформацією; 
• сприяє більш раціональному розподілу ресурсів; 
• покращує контроль в організації. 
Бізнес-планування є сучасним і останнім часом досить популярним терміном у бізнес-середовищі. Але 

розробка бізнес-планів і ведення діяльності в руслі постійного бізнес-планування з урахуванням усіх нюансів 
даного поняття (постійний моніторинг ринку, стану конкурентного середовища, складання планів для впрова-
дження будь-яких змін тощо) на вітчизняних теренах знаходяться на відчутній відстані від європейських прак-
тик розвинених країн. 

3акордонна практика управління підприємствами, що досягли значних успіхів у бізнесі, серед безлічі 
застосовуваних методів менеджменту використовує бізнес-планування. Дослідження діяльності зарубіжних 
фірм показують, що причинами абсолютної більшості банкрутств компаній є прорахунки або відсутність 
бізнес-планування. Проте використання бізнес-планування для вироблення і обґрунтування рішень щодо 
управління на українських підприємствах з’явилося не відразу. Розвиток ринкових відносин у нашій країні, 
здебільшого, відбувався стихійно, і потреба в бізнес-плануванні сформувалася досить пізно.  

Перші бізнес-плани, як «заморська дивина», з’явилися в Україні лише на початку 1990 – х років, але з 
розвитком ринкової економіки та міжнародних зв’язків, потреба в розробці бізнес-планів ставала очевидною. Вже в 
1994-1995 рр. бізнес-план стає обов’язковим документом, що застосовується «з метою вдосконалення методів 
розрахунку економічної ефективності проектних рішень та комерційної доцільності вкладень інвестицій» [2]. 

Також за рейтингом Світового банку «Ведення бізнесу 2020» (Doing Business)  Україна займає 64 місце. 
За останній рік Україна суттєво покращила бізнес-клімат, але на її загальну позицію в рейтингу вплинули й 
істотні позитивні зміни в інших країнах, адже багато з них у своїх внутрішніх регулюваннях орієнтуються на 
рейтинг «Doing Business» [3]. 
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Отже, наявність обґрунтованого бізнес-плану сприяє залученню інвестицій, визначенню планів на 
майбутнє, ретельному вивченню можливих ризиків і труднощів, які можуть перешкодити практичній реалізації 
бізнес-проекту. Його впровадження дасть можливість значно підвищити ефективність діяльності підприємства, 
досягнути конкурентоспроможність і значно скоротити витрати.  

 
1. Бізнес-планування як фактор успішної підприємницької діяльності. Журнал ‘’Персонал’’ / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.personal.in.ua/article.php?ida=382. 
2. Білокур Г.Б., Пекна Г.Б. ‘’Бізнес-планування та його роль у сучасних умовах розвитку України’’ / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/54. 
3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=05376d6c-3772-4027-ac6f-
73e33e2905a8&title=DoingBusiness2019. 
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ВІМ-ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ У БУДІВНИЦТВІ 

 
На сьогоднішній момент в будівельній галузі здійснюється процес змін, пов'язаних зі зростаючою склад-

ністю будівельних проектів, відсутністю необхідної інформації для прийняття своєчасних рішень в умовах 
традиційних методів їх реалізації. У зв'язку з цим, перехід на BIM -технології  стає відповіддю на необхідність 
збору, обліку та обробки в процесі проектування, зведення та експлуатації об'єктів капітального будівництва 
значних обсягів інформації, подальшого коригування даних в процесі реалізації проекту.   

Завдяки інтенсивному розвитку інформаційних технологій і появі спеціальних програмних продуктів 
стає можливим створення цифрової інформаційної моделі об'єкта будівництва, в якій містяться всі необхідні 
відомості. При наявності такої моделі об'єкта будівельного виробництва є можливість не просто використо-
вувати автоматизовані засоби для різних перевірок і аналізів, випуску проектної та робочої документації, роз-
рахунку кошторисної вартості, візуалізації проектів та оптимізації будівельного процесу, а також  можливість 
забезпечення регламентованого доступу до всіх даних будівельного об'єкта  в єдиному інформаційному 
середовищі для всіх зацікавлених учасників реалізації проекту.  [1] 

Узагальнення існуючих понять дозволяє визначити ВІМ-технології як процес інформаційного моделю-
вання будівель і споруд (Building Information Model), процес  створення і управління інформацією, що формує 
основу для всіх рішень на всіх стадіях життєвого циклу об'єкта будівництва (від планування до випуску 
проектної, робочої документації, будівництва, експлуатації та зносу). Дана технологія забезпечує доступ для 
використання всіма учасниками проекту структурованої і взаємопов’язаної  інформації по проекту та вико-
нання таких функцій, як збір, накопичення і комплексна обробка архітектурної, конструкторської, інженерної, 
технологічної, економічної і будь-якої іншої інформації як в процесі проектування, так і в процесі будівництва і 
подальшої експлуатації об’єкта. Наявність такої  інформації про об'єкт будівельного виробництва надає можли-
вість оперативного прийняття продуманих управлінських рішень на всіх етапах реалізації проекту та підви-
щення загальної ефективності, як проекту, так і діяльності організації, що виражається в поліпшенні її фінан-
сово-економічних показників.  [1,2] 

Дана технологія дозволяє всім учасникам реалізації будівельного проекту (замовнику, проектувальнику, 
будівельнику, підрядним організаціям, постачальникам і експлуатуючої організації) бути втягнутими в скоор-
динований процес створення об'єкта, погоджувати свої дії, відслідковувати зміни, що також підвищує ефектив-
ність роботи над проектом. 

Також, хочеться відзначити, що використання даної технології моделювання дозволяє істотно підвищити 
якість проектування, за допомогою перекладу проекту на інший рівень в плані деталізації, візуалізації, опрацю-
вання та аналізу, а також зниження кількості помилок і неточностей.  Незважаючи на незначну частку вартості 
проектування у загальній вартості проекту, допущені помилки і неправильно прийняті рішення на цьому етапі, 
можуть привести до суттєвих витрат, що не входять у фінансовий план, а також до простоїв на етапах будів-
ництва, а в програмах, що входять до складу BIM цей недолік буде виявлений автоматично.   

Переваги BIM-технологій в будівельній галузі видно неозброєним оком.  Зовсім недавно, при вивченні 
даної теми все спиралося на зарубіжні показники ефективності переходу будівельної галузі на BIM-технології.  
Серед лідерів в цій області Великобританія, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Сінгапур.  Зараз дані по оцінці ефек-
тивності застосування BIM-технологій з'явилися і в українському будівельному комплексі, а найбільший досвід 
накопичився у проектувальників. Впровадження BIM в українських компаніях йде повним ходом, але все ж відстає 
від розвинених країн, де поширена практика використання даних технологій дозволяє робити безліч висновків по 
проектам, в тому числі про якість будівництва в поєднанні з підвищенням економічної ефективності.  [2,3] 
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В даний час гостро стоїть питання підвищення конкурентоспроможності та ефективності реалізації проек-
тів будівництва будівель та споруд, що вимагає застосування нових технологій, методів і систем, а оцінювання 
ефективності проектних рішень у будівництві переважно є багатокритеріальним завданням пов’язаним необхід-
ністю врахування різноманітних технологічних та організаційних факторів впливу, впливу застосування мате-
ріалів з новими експлуатаційними властивостями, врахування ефекту економії матеріальних, технічних та трудо-
вих ресурсів, економії ресурсів за рахунок скорочення терміну будівництва та збільшення довговічності 
конструкцій. Актуальність роботи посилюється тим, що на сьогоднішній момент надзвичайно важливим для 
підприємств будівельного комплексу є впровадження інформаційних технологій як на стадії проектування, так і 
на всіх етапах реалізації проектів будівництва будівель та споруд. Тому прототип будівельного об'єкта – цифрова 
інформаційна BIM модель третього рівня зрілості, що включає в себе всю вичерпну інформацію, необхідну для 
будівництва, експлуатації, модернізації, реконструкції та подальшої ліквідації об'єкта – повинна стати для тих, хто 
буде реалізовувати такий проект в майбутньому, нехай незвичною, але вже фактично обов'язковою до виконання 
«цифровою проектною документацією» в діючій сьогодні системі термінів і понять в будівництві.   

 
1. Информационное моделирование зданий (BIM) // ФКЦ. URL: 
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2. Bryde D., Broquetas M., Volm J. M. The project benefits of building information modelling (BIM) // 

International journal of project management. – 2016. 
3. Кравченко Т. В. BIM-технологии в управлении строительными проектами / Т. В. Кравченко.— 2019. – 

№ 3 (241). 
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ФОРМИ ТІНЬОВОЇ ЗАРПЛАТИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ 

Тіньова економіка є величезною проблемою на сьогоднішній час. За дослідженнями, які провела одна з 
компаній великої четвірки, було виявлено, що четвертину від ВВП нашої держави становлять тіньові операції. З 
проблемами присутності тіньової економіки стикаються майже всі країни світу. Багато вчених вивчають цю сторону 
економіки, намагаються знайти способи регулювання. З відомих зарубіжних авторів варто відзначити Гутманна, 
Фейга, Е. де Сото, а серед українських науковців дослідження проводились у працях Верналія, Озерського, Дяченка.  

Одна з причин виникнення тіньової економіки є мізерна зарплата і високі податки на фонд праці. Під-
приємці, щоб зберегти гроші і сплатити менші податки з оплати праці використовують певні види махінацій. 
Зарплати в конвертах є однією з найпопулярніших схем махінацій від яких страждає державний бюджет, адже 
офіційне працевлаштування і оплата всіх податків занадто дорого для бізнесу, особливо малого. Тому 
величезна кількість людей в Україні працює не офіційно, отже вони не мають захисту від держави, певних пільг 
у майбутньому, наприклад низькі соціальні відрахування свідчать про мінімальну пенсію у майбутньому, 
можлива відмова у наданні кредиту, в іпотеці чи навіть у візі, адже через мінімальну зарплату, працівника 
можна вважати бідним, а бідний працівник – бідна держава, тобто не наповнюється бюджет. Навіть якщо 
громадянин має невеликий неоподаткований прибуток, він продовжує жити у країні, з слабким забезпеченням 
медичної служби, освіти, армії чи поліції. 

 
 
Проведене аналіз зарплат в Україні у 2019 році доводить, що 22% працівників отримують “чорну 

зарплату”, 34% мають дохід більший ніж офіційно і лише 35% зі 100% заробітна плата виплачується повністю 
офіційно. З них 31% сказали, що “зарплата у конверті” складає увесь заробіток, більше половини тих хто має 
неофіційну зарплату, тобто 50-70% від загальної суми не обкладається податками і видається “у конверті”. 

Інша схема під назвою “ ФОП замість найму” полягає у тому, що співробітник оформляє себе як ФОП 3 
групи (підприємці, які займаються багатьма видами діяльності і можуть працювати з великими компаніями) і 

Рис. 1. Аналіз реальної заробітної плати 
 у 2019 р. в Україні [1] 
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укладає не трудовий договір, а договір про надання послуг. Отже, співробітник юридично не працює, а лише 
надає певні послуги компанії, як підприємець і за це отримує оплату своїх послуг. Паралельно з цим підпи-
сують різні договору, типу оренди приміщення (офіс оформлений як кооворкінг, де по договору співробітник 
сплачує оренду) і угоди (де вже більше розписано про обов'язки, вихідні дні тощо). Компанія також сплачує всі 
податки за співробітника (сталі податки типу ЄСВ і 5% від доходу). Тобто тут все ніби офіційно і добре 
оформлено, і компанія платить 5% від доходу співробітника (замість 20% податку на доходи фіз. осіб). Так 
працює більше 90% всіх IT компаній в країні [2]. Проте для працівника це не вигідно, оскільки законодавство 
встановлює певні соціальні гарантії для працівників, додаткові відпустки, вихідні у святковий день, які у ФОП 
відсутні. Також відсутні відрахування у фонди соціального забезпечення, що створює небезпеку соціальної 
незахищеності працівника. 

У підсумку можна сказати, що варто відійти від практики зарплати в конвертах та через ФОП. Це надзви-
чайно важливий крок для розвитку майбутнього у нашій державі і кожен свідомий громадянин має задуматись, 
чи б хотів він належати до бідної  країни, яка не розвивається і чи готовий саме він змінювати її на краще. 

 
1. Про “чорну” зарплату на українському ринку праці. Статистика. URL:  

https://uainfo.org/blognews/522797-pro-blu-ta-chornu-zarplati-na-ukrayinskomu-rinku-prac-statistika.html  
2. Понад 90% ІТ-компаній в Україні працюють за «сірими» схемами. URL: 

http://prybutok.com.ua/8001/grey-it/ 
3. Cхеми махінацій, від яких страждає державний бюджет. URL: http://novatema.pp.ua/ckhemy-

makhinatsij-vid-iakykh-strazhdaie-derzhavnyj-biudzhet/ 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 
Туризм є найбільшою економічною діяльністю у світі, це також основний чинник економічного росту 

для країн з низькими доходами. Окрім того ця галузь отримує необхідні іноземні інвестиції для економіки та 
має позитивні екологічні, економічні та соціальні наслідки для країни перебування [1]. Впродовж останніх 
років (за виключенням 2020 р.) спостерігається тенденція до зростання міжнародного туристичного ринку.  

Медичний туризм є одним із перспективних секторів розвитку туристичної індустрії. Медичний туризм в 
усьому світі – це галузь економіки, що стрімко розвивається та демонструє 20-30% приріст щорічно [2] . 
Дбаючи про розвиток медичного туризму, країна водночас дбає про розвиток медицини, транспортної галузі, 
готельної галузі, рівень мовної інтеграції, нормативно-правової бази. 

Підвищенням якості сервісу в сфері охорони здоров’я, а також глобалізація міжнародних ринків сприяла 
тому, що ринок медичного туризму щороку зростає, і все більше людей у всьому світі відкривають для себе 
пов’язані з цим нові можливості.  Спричинене глобалізацією зменшення бар’єрів в транскордонній торгівлі 
послугами сприяло росту ринку медичних послуг, що надаються поза межами постійного проживання пацієнта. 
Саме тому, для отримання певних медичних послуг відповідної якості та/ або за відповідну ціну пацієнти 
шукають потрібні їм можливості покращення здоров’я в інших місцях, зокрема, і закордоном. Основним 
чинником вибору країни надання медичної послуги є розвиненість галузі медицини, якої потребує пацієнт. 
Зокрема, найбільш популярними секторами медицини, які користуються попитом серед туристів є оздоровчо-
лікувальний напрям, косметологічна хірургія, репродуктологія, стоматологія, офтальмологія тощо.  

Медичний туризм як окрема галузь туристичного бізнесу існує в Україні не так давно. В Україні сфера 
медичного туризму системно розвивається понад 7 років. Зокрема, вітчизняні агентства  пропонують оздоровчі, 
діагностичні та лікувальні послуги. Наприклад, в Україні існує попит на послуги клінік репродукції  і клітинної 
терапії.  Високим попитом користуються кардіологічні, офтальмологічні, і багатопрофільні клініки. Також 
Українська Асоціація Медичного Туризму фіксує підвищення зацікавленості  міжнародних медичних пацієнтів 
в отриманні онкологічної допомоги в приватних онкологічних клініках України [2]. Окрім відповідного рівня 
медичних послуг вартість лікування в Україні є значно дешевшою, аніж в інших країнах.   

У 2018 році іноземні пацієнти витратили в Україні 150 млн. доларів на лікування та 60 млн. долларів на 
проживання. При чому, щороку кількість медичних туристів в Україні збільшується (з 51 тис. у 2016 році до 60 
тис. у 2018 році) [2].  

Аналіз наукових джерел дає змогу виокремити чинники, що впливають на перспективність розвитку 
медичного туризму в країні: (1) якість надання медичних послуг; (2) транспортна мережа; (3) мовна інтеграція 
країни; (4) рівень розвитку готельного бізнесу; (5) належне нормативно-провове забезпечення та (6) географіч-
не розміщення країни.  
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Україна має низку можливостей, щоб обслуговувати медичних туристів з усього світу. До таких 
можливостей варто віднести  (1) високий рівень підготовки медичного персоналу; (2) власні наукові медичні 
розробки; (3) достатню кількість рекреаційних ресурсів; (4) наявність сучасного обладнання та  (5) міжнародна 
сертифікація послуг.  

Для конкурентоспроможності на глобальному ринку медичного туризму Україна має значний потенціал та 
фактори, що надають їй низку переваг: (1) ціновий фактор: медичні послуги в Україні мають значно нижчу ціну аніж 
у країнах Європи; (2) висока якість послуг та надсучасні технології: медичні послуги, які користуються попитом 
серед туристів іноземців не поступаються якістю, яку їм пропонують у країнах-донорах; (3) доступність послуг, що 
заборонені низкою  іноземних країн (так, наприклад,  донорські програми та послуги штучного запліднення є 
забороненими низкою країн ЄС); (4) зручне розташування на карті світу, близькість до країн ЄС.  

 
1. Baker, D., “Globalizing healthcare: A prescription with benefits”, OECD Observer. Available from: 

http://www.oecdobserver.org/news/printpage.php/aid/3323/Globalising_healthcare:_A_prescription_with_benefits.html  
2. Українська Асоціація Медичного туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uamt.com.ua/UA/razvytye-medytsynskoho-turyzma-v-myre-y-ukrayne.html 
3. Баєв В.В. Сучасні тенденції розвитку медичного туризму в Україні / В.В. Баєв // Агросвіт. – 2015. – 

№7. – C.35-38. 
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ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ  

НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

На даному етапі розвитку аграрних підприємств України однією з найбільших проблем є диспаритет цін 
на сільськогосподарську продукцію. Механізм ціноутворення потребує значного регулювання, бо страждають 
товаровиробники, тобто фермери та аграрні підприємства. Вони вкладають багато коштів у виробництво, але 
отримують незначні прибутки а інколи й працюють в збиток. Тут велику роль відіграють посередники, котрі 
завищують ціни і отримують надприбутки. 

Багато вітчизняних вчених приділяли увагу особливостям ціноутворення в аграрній сфері, зокрема В. 
Месель-Веселяк, Л. Молдаван, О. Шпичак. Розглянули проблемні аспекти у своїх працях Ю. Воскобійник, В. 
Андрійчук. Проте питання формування цін на сільськогосподарську продукцію потребує подальшого вивчення 
та дослідження, оскільки невирішеною залишається проблема їх регулювання посередниками. 

Проведене дослідження цін на с.-г продукцію за останні роки дає підстави стверджувати, що ціни з 
кожним роком зростають, при цьому відпускні перевищують закупівельні в два рази. 

 
Таблиця 1 

Ціни на деякі види продукції 

2019 рік: 2020 рік: Продукція 
Закупівельні ціни (грн/кг) Відпускні ціни(грн/кг) Закупівельні ціни(грн/кг) Відпускні ціни(грн/кг) 

Молоко 8,424 16,32 9,190 18,14 
М'ясо ВРХ 37,487 78,14 38,928 90,54 
М'ясо свиней 42,108 76,11 42,424 82,17 
Борошно 4,868 11,94 4,979 7,70 
Крупа гречана 6,683 12,37 17,250 29,88 

Джерело: побудовано за даними [1]. 
 
На нашу думку, найкращим способом вирішення даних проблем є об'єднання фермерів та малих 

агропідприємств у сільськогосподарські кооперативи. У сучасному світі с.-г кооперація є шляхом від збитків до 
оптимізації та прибутків. Сільськогосподарські кооперативи поділяють на обслуговуючі (СОК) та виробничі 
(СВК). Головною метою СВК є одержання прибутку, а основними завданнями СОК є покращення с.-г вироб-
ництва, розвиток інфраструктури аграрного ринку, удосконалення процесу реалізації продукції, регулювання 
цін, покращення продукції та задоволення потреб споживачів. Оскільки в ситуації з диспаритетом цін страж-
дають не тільки виробники але і споживачі, бо якість продукції не зовсім відповідає ринковим цінам, СОК 
спрямовані на те, щоб за доступними цінами постачати на ринок якісну продукцію без посередників. 

На даний час кількість СОК збільшується швидкими темпами і буде збільшуватись надалі, але однією з 
найбільших проблем кооперативів є відсутність чіткого законодавства з боку держави. Необхідно перейняти 
досвід у таких зарубіжних країн як Німеччина, Австрія, Італія, де високо кооперація розвинена на вигідних 
умовах. 
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Рис. 1. Динаміка розвитку СОК в Україні 
Джерело: побудовано за даними [2]. 
 
Оскільки саме сільське господарство є однією з провідних галузей всієї економіки, Уряд прийняв 

рішення щодо фінансової підтримки розвитку фермерських господарств та кооперативів. За умови об'єднання 
фермери отримують доступ до додаткових коштів, збільшиться виробництво с.-г продукції та буде оновлено 
виробниче обладнання. Отже, це мінімізує витрати а значить збільшить дохід фермерів. Ще одним питанням 
між державою та с.-г виробниками є реалізація продукції через державні закупівлі. Формування ресурсів 
держави с.-г продукцією забезпечить населення продовольством за нижчими цінами і стане одним з джерел 
збуту для фермерів та агропідприємств. 

У підсумку можемо сказати, що, встановлюючи ціни на сільськогосподарську продукцію, потрібно 
враховувати не тільки вартість її виробництва, а й якість та цінність для споживачів. Найкращим напрямком 
подолання диспаритету цін є збільшення виробництва за рахунок утворення сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів, що призводить до зменшення кількості посередників та згладжуванню цін. 

 
1. Ціни на основні види сільськогосподарської продукції URL: https://cutt.ly/xgEuwtf  
2. Ціни на основні види сільськогосподарської продукції URL: https://cutt.ly/xgEuwtf 2. Розвиток 

кооперативів URL: https://cutt.ly/ZgQ6BZe 
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Науковий керівник – доц., к.е.н., доц, Симак А.В. 

 
ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 
Під час пандемії Covid-19 спостерігається тенденція до збільшення обсягів застосування дистанційної 

роботи, яка побудована на використанні новітніх технологій. Найчастіше до такої роботи вдаються фрілансери. 
Фрілансер – це вільнонайманець, який виконує роботу без укладання довгострокового договору [1]. Він сам 
шукає проекти для роботи та може одночасно працювати на декілька фірм. 

У світі фріланс уже давно набув широкого поширення. В Україні рік за роком частка фрілансерів стрімко 
зростає [2]. Зазначимо, що в умовах кризи першою і найголовнішою для цього причиною є бажання мати 
додатковий заробіток. До того ж, через нестабільну економічну ситуацію власники компаній надають перевагу 
короткостроковим проектам, що дає їм можливість делегувати завдання іншим фірмам чи працівникам на ко-
роткостроковий чи довгостроковий періоди, що, як наслідок, економить кошти на утримування та працевлаш-
тування спеціалістів.  

Доволі поширеним є твердження, що фріланс – це вид діяльності призначений для молодих людей. Як 
правило,  гнучкість графіку і незалежність дуже імпонує молоді, а також для неї нові технології видаються 
доступнішими і зрозумілішими. Важливим аспектом є можливість набору досвіду, адже в успішні ІТ- компанії 
запрошують людей, які заздалегідь працювали і мають навики в даній сфері, тому справедливим є факт, що 
середній вік фрілансера в Україні – 26 років [2]. Вікові особливості фрілансерів спричинені як психологічними 
рисами, так і низкою ризиків. Якщо молодь свідомо може йти на ризики у зв’язку з недобросовісними 
замовниками, репутацією (яку створюють роботодавці через необ’єктивну оцінку роботи над проектом), то 
старшим людям виправданішими є ризики щодо нестабільності доходів та можливе безробіття, тому працівни-
кам старшого віку прийнятнішим є реалізовувати себе через традиційну зайнятість.  

Отже, з кожним роком кількість охочих бути задіяними у фрілансі зростає як в Україні, так і в усьому 
світі. Дедалі більше роботодавців залучає фрілансерів до виконання тимчасових проектів, що є вигідним для 
обох сторін.  

 
1. https://cyberleninka.ru/article/n/frilans-ta-zagalna-harakteristika-frilansera.  
2. https://biznescat.com/informatsiia/79-frilanser-tse-khto.html. 
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ВТРАТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ  

ЯК ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 
 

Ще за часів СССР Україна відігравала важливу роль у ракетобудівній галузі усього світу. Вона входить у 
першу п’ятірку країн з повним циклом виробництва ракетно-космічної техніки. Україна складала 5% загального 
ВВП світу і була однією з найпрогресивніших держав того часу. За роки свого існування одне з найкращих 
конструкторських бюро у світі “Південне” та ракетобудівне підприємство “Піденмаш”, що спеціалізується на  
виробництві міжконтинентальних балістичних ракет, космічних ракет-носіїв і апаратів, запустили у космос 
понад 400 апаратів. Станом на 1990р “Південмаш” виробляв близбко 100 ракет на рік [1]. Ще до недавнього 
часу наші ракети стартували з 6 космодромів світу. На нашу державу припадало близько 10% в загальній пито-
мій вазі усіх ракетних пусків у світі. Україна брала участь у найбільш масштабному  запуску супутників “Global 
Star” у 1994-1995рр. [2]. За останні 29 років незалежності був здійснений запуск 160 ракет-носіїв, укомплек-
тованих за участю вітчизняних підприємств. Запущено понад 380 космічних апаратів на замовлення 24 країн 
[1]. Це принесло мільйонні надходження в український бюджет. 

В Україні проблеми космічної галузі вивчали такі економісти як В.В. Сенченко і Т.М. Велентейчик, 
радники Є.Рокитський та Е. Кузнєцов. Актуальними питаннями економічної політики держави у науково-
технологічній сфері цікавляться Б.А. Маліцький, І.О. Булкін, І.Ю. Єгоров, Л.П. Кавуненко, В.П. Соловйов, В.Б. 
Ботуріна та ряд інших вітчизняних фахівців 

Незважаючи на наявність усіх потрібних потужностей для виготовлення ракет, в Україні все ще не було 
свого космодрому. Хоча за свою протяжну історію вона брала участь у багатьох програмах, з будівництва стар-
тових майданчиків, а саме : будівництво у Бразилії, проект “Морський старт”(“Sea Launch”), космодром “Схід-
ний”. 

Хоча Україна знаходиться в незручному для запуску ракет регіоні, вважаємо, що використовувати 
космодроми інших країн потрібно, адже чим ближче ви до екватору тим більше можна вивести корисного 
навантаження та менше потратити пального, а переправити комплектуючі морем чи повітрям не буде складно, 
адже у нас є вільний вихід до моря та найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 “Мрія”, 
з злітною масою 640т. Тому повноцінний космодром на території України не потрібний, достатньо буде 
пусковий майданчик для випробовувань та дослідів.  

Однією з найбільш актуальних проблем на сьогодні є те, що Україна не має жодного супутника на орбіті 
Землі. На наш погляд це обурливо для будь якої країни не мати свого супутника, як мінімум у військових чи 
наукових цілях, враховуючи власне виробництво супутники та ракет. Зауважмо, що ми використовуємо супут-
ники інших країн у військових цілях, тобто гіпотетично постає проблема національної безпеки та рівня її захи-
щеності, адже може відбуватись витік інформації до потенційно небезпечних користувачів, що може призвести 
до викрадення державних таємниць. 

Зважаючи на те, що підприємства космічної галузі щорічно сплачують до бюджету країни близько 600-
800 млн. грн.. [1] у вигляді податків, космічна програма з бюджету не фінансується вже два роки. Торік на 
фінансування галузі необхідно було виділити 889 млн грн, але реально дали 89 млн. грн, решту грошей, за іні-
ціативою негласних кураторів "Укроборонпрому", було перекинуто на МЕРТ, і там слід цих коштів загубився.  

Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що ракетно-космічна галузь має величезну стратегічну 
важливість для країни, це не лише імідж країни, але й розвиток високих технологій, участь у престижних між-
народних проектах, бо не даремно науковці свідчать, що на один долар вкладення в космічну галузь припадає 
12-14 доларів прибутку. 

 
1. Голубєва О. Спогади про минулу славу. Чому українська космічна галузь занепала? Журналіст 112 ua, 

05.06.2019р URL: https://cutt.ly/KgTtpI9 
2. Блик Л., Місто де роблять найкращі ракети, платформа Укрінформ 05.10.2017 URL: 

https://cutt.ly/igTtsEZ. 
3. Голубєва О. Приватним компаніям дозволять будувати в Україні ракети: Що це значить?  

Журналіст 112, 12.10.2019 URL: https://cutt.ly/jgTtxTr. 
4. Прокопенко М. Україна в першій п’ятірці країн з повним циклом виробництва ракетно-космічної 

техніки, 20.03.2019 URL: https://cutt.ly/egTtSt4. 
5. Лещенко Н., Українсько-Бразильська космічна програма: провал, борги і кримінал, 17.11.2016 URL: 

https://www.epravda.com.ua/columns/2016/11/17/611355/ 
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Науковий керівник- к.е.н., доц. О.Б. Мусійовська 

 
БЕЗРОБІТТЯ ЯК ПРОЯВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 
Як відомо пандемія COVID-19, завдала удару не лише по здоров’ю громадян, але й по економіці та ринку 

праці. Тому, важливим буде розглянути як змінився ринок праці, які нові тенденції появилися, та як це впли-
нуло на населення? 

Не секрет, що під час введення карантину, у березні 2020 року, велика частка українських підприємств 
згорнули свою діяльність, як наслідок рівень безробіття в країні зріс. У першому кварталі 2020 р. він становив 
8,9 %, що у порівнянні з попереднім зріс на 0,3 %, а протягом другого кварталу ще раз збільшився і досяг 9,6 %. 
Якщо у березні офіційно зареєстрованих безробітних в Україні (за даними Міністерства фінансів) було 349 тис. 
осіб, то уже в квітні цей показник сягнув 475 тис., у травні-511 тис., в червні-517 тис. осіб. І лише з липня поча-
лося зменшення – до 506 тис. осіб, у серпні 474 тис. осіб, і в вересні до 433,4 тис. осіб. Безробітними стали сотні 
тисяч громадян, як представники інтелектуальної праці, так і найпростіших професій. 

Міністерство економіки, на початку вересня, повідомило-кількість нових зареєстрованих безробітних у 
центрах зайнятості перестала рости. Паралельно із цим в уряді почали говорити і про відновлення економіки. 
«У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитив-
но вплинув збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій квартал через погані погодні 
умови» – зазначив прем’єр міністр Денис Шмигаль. 

Також, за даними Міністерства фінансів можна зазначити, що рівень середньої заробітної плати відно-
вився. У березні середня заробітна плата становила 11446 грн., а вже у квітні вона обвалилася до 10430 грн. Але 
в серпні цей показник перевищив перед карантинний, і становив 11446 грн. 

Але зростання рівня безробіття і зниження заробітної плати не були єдиними проявом «карантинного» 
ринку праці. Міжнародний кадровий портал grc.ua виділив декілька ключових тенденцій: 

1. Максимальна оптимізація витрат. Фокус на те – якомога більше функцій передати на аутсорс, не розду-
вати штат. Компанії зараз максимально «обнуляються», залишаючи тільки «кістяк» – співробітників, які здатні 
генерувати прибуток. 

2. Різке збільшення конкуренції на ринку. Керівники експертно-аналітичного центру кадрового порталу 
gr.ua, вказують на те, що за останні місяці на одну вакансію стало припадати в 2-3 рази більше резюме, ніж це 
було в кінці 2019 року або на початку 2020р. 

3. Швидка зміна пріоритетів і нерівномірність. Коли в одних сферах кількість вакансій зменшувалася 
більше, ніж в 2 рази, в інших вона виростала втричі. І в межах однієї сфери, під час весни та літа можна було 
спостерігати то злети, то падіння кількості пропозицій про роботу. Наприклад, на початку карантину, в другій 
половині березня, активно шукали IT-фахівців – тоді кількість вакансій збільшилася на 125%. Це досить 
очікувана ситуація, пов'язана з переходом компаній на дистанційну роботу. 

Отже, здійснивши аналіз ринку праці під час пандемії COVID-19, можна зробити такі висновки: при 
впровадженні жорсткого карантину країна закриває весь бізнес, це породжує наступні проблеми, такі як зрос-
тання безробіття і зниження заробітної платні. Але, вже досить швидко уряд приймає заходів для підтримки і 
відновлення економіки, про що свідчать дані наведені вище. В прогнозі економіка буде відновлюватися і кіль-
кість безробітних скорочуватиметься. 

 
Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/ 
2. Як пандемія COVID-19 змінила ринок праці в Україні. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-

society/3104312-ak-pandemia-covid19-zminila-rinok-praci-v-ukraini.html 
3. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 
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ПЕРЕВАГИ КРИПТОВАЛЮТИ  

ЯК ОДНІЄЇ ІЗ ФОРМ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
 

Використання Інтернету як нового грошового ринку збільшило необхідність використання нових форм 
електронних платежів. Біткойн став найбільш популярною цифровою валютою,  ціна на який при різкому під-
вищенні попиту стрімко зростає за рахунок фіксованої пропозиції. 

Служба досліджень Європейського Парламенту визначає криптовалюту як віртуальну валюту, інформа-
ція про яку зберігається у зашифрованому вигляді, наприклад у блокчейні [1]. Банк International Settlements у 
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своєму звіті зазначає, що криптовалюта є валютою, яка використовує криптографію у разі видачі та перевірки 
транзакцій [2]. Банк Канади визначає криптовалюту як децентралізовану цифрову валюту, яка використовує 
криптографію [3]. Усі ці дефініції описують це як одну з форм валюти, проте, крипто валюта у на традиційних 
фінансових ринках не розглядається як форма електронних грошей, а лише як цифровий актив, що має вартість 
і може виступати в якості сурогата грошей. На нашу думку, це пов’язано з тим, що на відміну від державних 
платіжних інструментів, для криптовалюти відсутнє державне регулювання.  

На основі аналізу літературних джерел узагальнимо переваги криптовалют, як однієї із форм  електрон-
них платіжних інструментів [1, 3-6]: 

1) відсутність інфляції – максимальна кількість криптомонет суворо обмежена. Оскільки немає ані полі-
тичних сил, ані корпорацій, які можуть змінити цей порядок, немає можливості розвитку інфляції в системі; 

2) використання однорангової мережі криптовалют, що передбачає відсутність основного сервера, який 
би відповідав за всі операції. Транзакції здійснюються із сотень розподілених серверів, що не дає змоги здійснювати  
контроль за обміном криптомонетами між учасниками мережі; 

3) необмежені можливості транзакції дають змогу кожному з власників е-гаманця здійснювати оплати 
без обмежень суми і контрагента;  

4) скасування платежів, здійснених у цій системі, – неможливе;  
5) відсутність можливостей підробки, копіювання або повторного витрачання криптовалюти; 
6) прозорість операцій, оскільки до прикладу,  біткойн зберігає історію трансакцій, які будь коли відбува-

лися через запам’ятовування  послідовних блоків; 
7) зниження транзакційних витрат за рахунок прямої взаємодії, яка не передбачає оплати послуг посеред-

ників та гарантів угод; 
8) прискорення швидкості операцій та комунікацій завдяки непотрібності належної перевірки контраген-

тів і гарантування операції з боку третіх осіб; 
9) створення стимулів для якісної та швидкої роботи версифікаторів транзакцій (майнерів), оскільки їх 

послуги компенсуються мережею у виглядів добутих монет.  
На підставі цих тенденцій можемо зробити висновок про впевнене зростання частки криптокультур , як 

платіжного інструменту у майбутньому. Підґрунтям для такої впевненості є переваги криптокультур, які ство-
рюються завдяки унікальній технології блокчейну та криптографії,а також використання Інтернету як нового 
грошового ринку 
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

Багато хто говорить і майже всі розуміють, що економіка України перебуває зараз у великій кризі і зане-
паді, але далеко не всі намагаються вирішити одну з головних проблем розвитку української економіки – по-
даткової системи. 

Податкова система України – це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків до 
бюджету України і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. [1] 

Після прийняття Податкового кодексу в Україні діє 135 податків, зборів та інших обов'язкових платежів, 
що є найгіршим показником у світі. 

Тому податкова система в Україні є дуже складною. Таким чином, для того щоб почати бізнес, необхідно 
дізнатися які потрібно буде сплачувати податки, як отримати податкову соціальну пільгу, як офіційно 
оформити працівників і сплачувати за них ЄСВ, та багато інших питань. Все це є надто складно, тому багато з 
тих, хто починає свій бізнес, не “перебирає по кісточках” всю цю інформацію і з часом стикається з реальністю, 
та вирішує завершити свою діяльність, закривши підприємство. Але, є певна категорія людей, які знаючи всі ці 
труднощі, все таки наважуються починати свій бізнес, при цьому  вирішують працювати в тіні або наймати 
нелегальних працівників. 
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Хто б не хотів заробляти більше? Несплата податків – це хороший спосіб досягнути такої цілі, хоч він 
незаконний. В Україні наявна податкова система не дуже стимулює кращі варіанти. Невже немає іншого ви-
ходу? Вихід є! Необхідно зробити таку податкову систему, яка була б більш прозорою і зрозумілою, щоб навіть 
учень в школі зрозумів хто, за що, і які податки повинен сплачувати. 

Наприклад, у Великобританії застосовується шедулярна форма стягування податку, яка передбачає 
розмежування доходу на частини (шедули) залежно від походження доходу. Таких шедул шість, і кожна з них 
має особливий механізм оподаткування. 

А. Доходи від майна: від власності на землю, від будівель і споруд, квартирна плата від здавання у найм 
квартир. 

B. Доходи від лісів, які використовуються у комерційних цілях. 
C. Доходи від державних цінних паперів. 
D. Доходи від комерційної діяльності: доходи від ділових операцій, наприклад, прибуток власника 

магазину; доходи від приватної професійної діяльності – лікаря чи адвоката; отримані відсотки й аліменти, які 
підлягають оподаткуванню; доходи від цінних паперів, які розміщені за кордоном і які не ввійшли в шедул Е; 
доходи від майна, розташованого за кордоном; усі інші доходи, наприклад, гонорар. 

Е. Заробітна плата, пенсії, допомоги, інші трудові доходи. 
F. Дивіденди та інші виплати, які здійснюють компанії Великобританії на користь працівників. [2] 
Шість груп (шедул)! Хто до якої групи причетний, той і платить такі податки.  
Простота в нарахуванні податку та розумні ставки оподаткування, стимулюватиме активних людей 

відкривати свій бізнес, а підприємців працювати «прозоро». 
Крім цього, необхідно ще контролювати, щоб ці податки сплачувалися, тобто потрібно покращувати 

систему контролю за сплатою податків, боротьбу з корупцією, з монополією тощо.  
Отже, змінивши систему оподаткування України на шедулярну, ми не вирішимо багато проблем, але, 

взявши приклад з таких провідних країн як Великобританія та Італія, ми станемо на крок ближче до зростання 
економіки, збільшення задоволеності життя населення, зростання ВВП і т.д. 

 
Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. – 2-е вид., переробл. і 

доповн. – К.: Алерта, 2011– 558 с. 
2. Зарубіжний досвід / УДК 336.226.11  І.Р. Безпалько – Досвід оподаткування доходів фізичних осіб у 
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ЗМІНА ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ СПРИЧИНЕНИХ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19 
 

Процеси, що відбуваються на ринку праці в останнє десятиліття обумовлені сутнісною трансформацією 
взаємовідносин між основними суб’єктами, а також трансформацією самих суб’єктів цього ринку. Обмеження 
спричинені пандемією COVID-19 лише прискорили процес трансформації ринку праці через створення нових 
моделей бізнес-взаємодії. Проаналізувавши еволюцію трудових відносин на ринку праці, бачимо, що трансфор-
мація відбувається через перехід від колективної до індивідуальної моделі взаємовідносин між роботодавцем та 
найманим працівником. 

Так, «класичні» трудові відносини, на нашу думку, можна описати як такі, які передбачають: 40-годин-
ний робочий тиждень, безстроковий трудовий контракт, набір соціальних гарантій, що забезпечується головним 
чином працедавцями і державою, гарантований законодавчо через механізми колективно-договірного регулю-
вання. 

Проте, діджиталізація усіх ринків, зокрема й ринку праці, дала змогу здійснювати більш гнучке вироб-
ництво, а трудові відносини перевести у проектний характер: трудовий колектив формувати на певний термін 
для реалізації певного бізнес-проекту. «Трудовий колектив» при цьому може складатися з працівників, які фі-
зично знаходяться в різних кінцях планети, а склад його може змінюватися багаторазово протягом періоду 
реалізації проекту, що поширює краудсорсингу – залучення «розумного натовпу» для спільного пошуку ефек-
тивних бізнес-рішень.. 

Інструменти діджиталізації дають змогу відносини між працівником і роботодавцем зробити більш 
індивідуалізованими та нестійкими, що знижує надмірне соціальне навантаження на бізнес. 

Так, найбільш популярними формами індивідуалізованої зайнятості є самозайняті особи та фрілансери, 
які мають змогу працювати дистанційно.  

Аналізуючи  короткострокові тенденції на рику праці України, які сформувалися, як наслідок реагування 
ринку на обмеження спричинені пандемією COVID-19, бачимо: 

1) максимальну оптимізацію витрат підприємств, зокрема:  
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− оптимізація організаційної структури через скорочення працівників, окрім тих, які здатні генерувати 
прибуток,  

− активне запровадження віддалених робочих місць, 
− фокусування на передаванні функцій обслуговування виробництва на аутсорс,  
− перегляд системи мотивації співробітників через зниження фіксованої частини оплати і збільшення 

змінної, яка залежить від виконання планів[2]; 
2) різке збільшення конкуренції на ринку праці. Так, в Україні у 3 кварталі 2020 р. на ринку праці в три 

рази більше резюме, ніж це було в кінці 2019 року або на початку 2020. Результати опитуванням, свідчать про 
скорочення близько 7% респондентів. Причиною зростання попиту на ринку праці є або фактичне або планове 
скорочення матеріальної мотивації працівників [3].  

3) швидку зміну пріоритетів і нерівномірність серед існуючих вакансій: зменшення в одних сферах 
кількості вакансій більше, ніж в два рази, та значний ріст – в інших.  

В Україні низка чинників впливає на те, чому не так багато працівників можуть потенційно перейти на 
віддалену роботу: (1) структура економіки України: ті галузі, що забезпечують найбільші частки українського 
ВВП, перейти на віддалену роботу не можуть (сільськогосподарське виробництво, переробна і добувна промис-
ловість, енергетика, будівництво, транспорт); (2) стан розвитку технологій: розвинені країни мають більш на-
дійні цифрові платформи та системи електронних платежів, що робить їх краще підготовленими до роботи  он-
лайні, аніж країни, що розвиваються; (3) соціальний розрив, який передбачає, що люди високооплачуваних про-
фесій мають більше можливостей для віддаленої роботи.  

 
1. Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. Electronic resource. Mode of access: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-dcomm/-publ 
2. Як врятувати свій бізнес в Україні: практичні поради підприємцям. Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://kreston-gcg.com/ua/yak-vryatuvati-svij-biznes-v-ukra%d1%97ni-praktichni-poradi-pidpri%d1%94mczyam/ 
3. Офіційний веб-портал Федерації професійних спілок України. Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://www.fpsu.org.ua 
4. Аналітичний центр Сedos. Офіційна сторінка. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.cedos.org.ua/ 
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НАБУТТЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ  

 
На сьогоднішній день здобути вищу освіту в Україні не є великою проблемою. Існує велика кількість 

вузів, яка готова щорічно приймати на навчання усіх бажаючих студентів. Однак іншим, не менш важливим 
питанням стоїть можливість працевлаштування усіх випускників після одержання ступеня бакалавра чи магіст-
ра. Студенти, які закінчили навчання і готові працювати стикаються з проблемою наявності досвіду роботу, 
який вимагається чи не на кожній посаді.  

Враховуючи цю проблему, за останні роки все частіше з’являються пропозиції від державних та інозем-
них компаній щодо можливості стажування протягом деякого періоду за час навчання в університеті. Така 
співпраця проходить як в Україні, так і за кордоном. Стажування студентів має значні переваги, а саме: прак-
тичний досвід роботи, який особливо цінний сьогодні; розуміння щодо правильності вибору професії, її відпо-
відність з власними уявленнями та бажанням; розширення кола знайомств; можливість поєднання роботи з 
навчанням, працевлаштування на неповний робочий день; важливе доповнення до резюме, адже наявність 
досвіду праці робить працівника більш конкурентним на ринку; офіційне та переважно оплачуване працев-
лаштування на зайнятій посаді;  можливість працювати в іншому місті, чи навіть за кордоном. Проте, варто 
врахувати і деякі помітні недоліки, а саме: виконання здебільшого другорядної, рутинної роботи; мінімальний 
рівень оплати; відсутність гарантії щодо подальшого працевлаштування на даній посаді. [1] 

Для українських студентів в іноземних компаніях така можливість найчастіше надається, якщо вони ба-
жають здобути практику у сфері бізнесу, туризму, обслуговування, програмування, журналістики. Вакансії над-
ходять з різних країн таких, як Польща, Англія, Німеччина, Італія, Франція, США, Китай тощо. [2] Основними 
критеріями, що необхідні для майбутніх стажерів, це володіння англійською не нижче рівня B2, бути повноліт-
ньою особою, мати хорошу успішність, бути цілеспрямованим і активним та мати можливість оплачувати стажу-
вання [3]. Загалом є чотири типи стажування: безкоштовне, поєднане з навчанням, платне, волонтерське. В 
залежності від своїх бажань та можливостей студент може обрати один з них. Зокрема, що стосується сфери 
обслуговування, існує програма Work and Travel (W&T) для студентів, які володіють розмовною англійською. 
Ця програма широко відома серед студентської молоді. Найпривабливіше в ній – її самоокупність. Витративши 
гроші на авіапереліт, оформлення візи та медичної страховки, студент-стажер може заробити за літні канікули 
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від однієї до чотирьох тисяч доларів. А головне – набуття практичного досвіду роботи в супермаркетах, готель-
ному господарстві, індустрії дозвілля тощо в європейських країнах, США, Канади, Японії та Китаю [4]. 

Однак основними проблемами, щодо працевлаштування українців за кордоном, є недостатній дохід для 
оплати стажування, не надто поширена інформація в більшості містах України, страх людей у зв’язку з пере-
їздом на тривалий період, жорсткий конкурсний відбір, що значно обмежує кількість стажерів, відсутність 
мотивації для розвитку. 

Отже, задумуватись про свій практичний досвід потрібно не після навчання, а ще на його початку. Пе-
ріод здобуття вищої освіти проходить надто швидко. Але якщо постаратись, то за цей час можна відкрити для 
себе не одне місце праці, відвідати не один офіс в центрі чи на околицях міста, познайомитись з цікавими людь-
ми, в майбутньому може й колегами. Разом з тим, можна стати стажером міжнародного підприємства, попра-
цювати за кордоном. Варто лише цікавитись новинами та брати участь у різних проектах для студентів. Адже 
страх перед чимось новим і невідомим часто обмежує та пригнічує людей, які в кінцевому результаті обирають 
комфорт і ясність, замість ризику і емоцій. Тож варто поширювати якнайбільше інформації про програми 
стажування в Україні чи Європі, закликати молодь проходити співбесіди і активно залучатись до міжнародних 
проектів. Завжди добре починати щось нове, особливо якщо робити це вчасно і зважено. 

 
1. «Переваги та недоліки стажувань» [Електронний ресурс] – Режим доступу:  https://grc.ua/article/25300 
2. «Студвей-можливості» [Електронний ресурс] – Режим доступу:   

https://diem.studway.com.ua/cat/stazhuvannya/#s=1   
3. «Стажування та практика для студентів за кордоном»  [Електронний ресурс] – Режим доступу:   

https://clout.com.ua/stazhuvannya-i-praktyka-dlya-studentiv-za-kordonom.html 
4. «Професійне стажування за кордоном» [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

https://osvita.ua/abroad/science/36477/ 
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ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ ПОПУЛІЗМУ:  

МАСШТАБИ ТА НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 
 

Ріст правого і ультраправого крила в Європі та світі останніми десятиліттями спричинив стрімкий ріст 
рівня популізму [1, с.14]. Таким чином появилась необхідність його дослідження адже це явище становить 
небезпеку як культурну так і економічну. Фактична складність та нечіткість трактування і є головною 
проблемою, яку необхідно дослідити і вирішити. 

Визначення популізму та його вплив на суспільство досліджували у своїх роботах Дорнбуш та Едвардс, 
Айхенгрін, Кальтвассер Сергій Гурієв та інші. Слабо дослідженими є наслідки популізму у фінансових систе-
мах та нац. економіках 

Кожен дослідник інтерпретував досліджуваний термін по-різному. К. Мудде та Р. Кальтвассер у своїй 
роботі пояснювали популізм як тонкоцентричну ідеологію, в основі якої лежить розділення суспільства на дві 
соціальні категорії [2, с.1-25]. Частково погоджується з цим Ян-Вернер Мюллер, проте він додає так званий 
принцип “політики ідентичності”. Популістам необхідно визначити хто є справжніми “моральними” людьми [3, 
с.1-6. ]. Айхенгрін додає до переліку притаманних рис авторитаризм [4, с.1-14]. Ми вважаємо, що інтерпретація 
Мюллера є найбільш вдалою, адже вона найбільш широко виражає суть досліджуваного терміну. 

Популізм набирає найбільшого розмаху у країнах, економіка яких знаходиться в стадії розвитку, а також 
у країнах “третього світу”. Причиною цього є слабка розвиненістю більшості інститутів держави. У розвинутих 
країнах популізм приходить як наслідок помилок попередньої влади та після криз при відповідному запиті 
суспільства на “нові лиця”. Економічні та політичні зміни у державі здебільше базуються на анти-науковості та 
мотивуються суб’єктивним баченням ситуації [5, с.1-8] 

Популізм в Україні почав набирати обертів після кризи 2008 року, проте свого апогею досягнув протягом 
подій 2013-2014 років. Після парламентських виборів 5 з 6 сил були популістичними. Праве політичне крило 
представляли БПП, “Народний фронт”, “Радикальна партія”. Ліве – “Батьківщина” та “Самопоміч” [6] З 2013 
року вони активно використовували анти-елітарну та анти-плюралістичну повістку для отримання голосів. 
Проте лише ББП (сьогодні ЄC) активно використовує політику ідентичності, що може бути одним з підтвер-
джень аномально високої підтримки партії в 2020 році [6]. Україна стала першою країною на Європейському 
континенті, в якій парламентська більшість була популістичною. Політики такого напряму показали некомпе-
тентність та корисливість ведення державної політики. 
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Рішення та усвідомлення таких проблем є довготривалим процесом. Ми вважаємо, що повністю по-
долати популізм неможливо і суть проблеми лежить в свідомості людини. Його можна долати шляхом популя-
ризації, роз’яснення та дослідження популізму та його впливу на соціально-економічний лад в школах, ВНЗ 
тощо. Усім свідомим громадянам необхідно доносити до інших важливість діалогу та аналізу інформації, аби 
не підлягати під вплив популізму.  

В світі не існує прикладів успішних держав та економік, що побудовані на засадах популізму, саме тому 
Україна потребує зміни соціальної парадигми для того, щоб розпочати успішний розвиток країни. 

На наш погляд першочерговим завданням на шляху до подолання популізму в Україні є використання 
економічних важелів, а саме: 

− сприяння зростанню рівня доходів населення випереджаючими темпами порівняно з інфляцією; 
− подолання економічної незахищеності населення;  
− усунення економічної нерівності населення. 
Такий підхід дозволить мінімізувати вплив популізму на розвиток держави та покращити рівня життя 

населення в цілому. 
 
1. Guriev S., Papaioanou E.. The Political Economy of Populism. CEPR Discussion Papers 14433, London 

2020, p. 180 
2. Kaltwasser R., Mudde, Populism: a very short introduction. Oxford University Press, London 2017, p. 231. 
3. Jan-Werner Müller, What is populism., University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2016, p. 131. 
4. Eichengreen B. The Populist Temptation: Economic Grievance and Political Reaction in the Modern Era. 

Oxford University Press, London 2016, p. 129. 
5. Guriev S., Papaioanou E.. The Political Economy of Populism. CEPR Discussion Papers 14433, London 2020, p. 180. 
6. ЦВК. Позачергові парламентські вибори до Верховної Ради України URL: 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp315pt001f01=910.html ( Дата звернення: 23.10.2020 ). 
7. Рейтинг підтримки політичних лідерів і партій: вересень 2020 року URL: 

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=969&page=1 ( Дата звернення: 23.10.2020 ) 
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БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 
За умов сучасної ринкової економіки, безготівкові розрахунки є дуже популярним і зручним методом 

оплати в більшості розвинених країн. Україна теж поступово переходить до таких форм розрахунку, проте 
значно повільніше тому що, в суспільства ще є певний рівень недовіри і необізнаності в цій сфері. 

Дослідженням економічної політики cashless займалися такі вчені і економісти як Л.Е. Армі, Дж. Ліпоу, 
Н.Дж. Вебб, Пол А., Фрайдей О., Л.А. Бехтер, А.Г. Загородній, С.В. Міщенко, Р.Є. Товмасян, Савлук А.І. Зокре-
ма вченими визначено суть безготівкових розрахунків [1], [2] та їх переваги [3]. Проте недослідженими 
залишаються питання впливу в довгостроковій перспективі безготівкових розрахунків на нашу країну і її 
економічний стан. 

Вивчаючи досвід зарубіжних країн щодо даного питання варто зауважити, що лідером у здійсненні 
безготівкових платежів безперечно є Швеція з показником 92%. Згідно з офіційними даними Національного 
банку України, співвідношення обсягу обороту готівкових грошей до ВВП Швеції становить всього 2,2%.  

В Україні для порівняння це співвідношення в 2014 році становило 18,1%, а вже в результаті стиму-
лювання політики безготівкових розрахунків в 2019 році він становить 9,7%. Стимулюючи витрати 
споживачів, cashless сприяє збільшенню ВВП. Згідно дослідження Moody’s Analytics у 2011-2015 роках 
лише електронні платежі підвищили рівень споживання на 0,4%, у 70 країнах світу. Найвищі темпи 
показали країни, що розвиваються, в найбільший приріст ВВП зафіксували там, де використання 
платіжних карток було максимальним. 50% кількості безготівкових операцій в першій половині 2020 року 
українців припадає на розрахунки з використання платіжних терміналів (рис.1). Що до обсягів операцій, то 
найбільшу часту в процентному співвідношенні 42% займають перекази з картки на картку, вони також є 
лідерами по середньому чеку –1420 грн. Розвитку cashless сприяють поява технічних інноваційних рішень 
та системним змінам в банківській сфері. Через кризу від час вірусу COVID-19 більшість банківських 
відділень змістилися у діджитал і це було одним із головних стимуляторів розвитку мобільного банкінгу 
на даний час. Вже на третину збільшилась кількість закладів, які приймають платіжні картки та на 11,2% 
виросла кількість безконтактних терміналів за останній рік. 
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Рис. 1. Розподіл безготівкових операцій з використанням платіжних карток. 
 
В результаті проведеного дослідження нами виявлено основні питання і проблеми, які можуть вирішити 

безготівкові розрахунки у розрізі різних суб’єктів господарювання, що демонструє таблиця 1. 
 

Таблиця 1 
Вплив безготівкових розрахунків на економіку України 

Підвищення бази оподаткування від прозорого ведення бізнесу 
Зниження обсягів тіньової економіки та декриміналізації 
Скорочення витрат: обслуговування грошового обігу, друк банкнот 

Результат для держави 

Безготівкові кошти знаходяться в економіці (М0, М1) 
Збільшення середнього чеку за кожною операцією Результат для 

комерційного сектору Підвищення захисту від шахрайських дій (пограбувань, підроблення банкнот) 
Зручність у використанні 
Доступ до додаткових сервісів та можливостей 
Можливість отримувати доходи легальним шляхом (уникнення «зарплат у 
конвертах») 

Результат для населення 

Підвищення захисту від шахрайських дій( пограбувань, підроблення банкнот) 
Скорочення операційних затрат (на послуги інкасації, касирів) 
Розширення клієнтської бази за рахунок додаткових переваг, акцій ( cash-back, 
reward, cross-sales, co-brand) 
Зростання комісійного доходу, ліквідності 

Бе
зг
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ів
ко
ві

 р
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Результат для банків 

Зниження ризиків 
 
Дослідження впливу cashless на економіку України вказує на позитивний характер очікуваних змін та 

доводить необхідність застосування безготівкових розрахунків у максимальних масштабах. 
 
1. Савлук М.І. Гроші та кредит : підручник. К.: КНЕУ, 2011.  590 c. 
2. Бехтер Л.А. Сутність та роль безготівкових розрахунків в господарській діяльності підприємства. 

Економічний простір. 2011. № 54. С. 151-155. 
3. Armey LE, Lipow J, Webb NJ (2014) The impact of electronic financial payments on crime. Inf Econ Policy 

29:46–57. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Під терміном «маркетингові інновації» можна охарактеризувати процес пошуку креативних та нових 

рішень проблем та потреб. Щоб підприємства стали більш конкурентоспроможними та покращили свої 
показники, вони повинні постійно розробляти нові продукти, а також стратегії.  

За часів глобалізації бізнес стикається зі швидкими змінами, як у потребах споживачів, так і в характері 
ринків. Для того, щоб компанії здобули конкурентну перевагу та покращили свої показники, вони повинні роз-
робляти нові продукти та стратегії для залучення нових клієнтів та задоволення існуючих. Ось чому поняття інно-
вації, того, що рухає компанію вперед, зараз стає все більш важливим. Як правило, інновації можна оха-
рактеризувати як створення чогось нового, ще не існуючого, що потенційно може привернути увагу клієнта [1]. 
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Розвиток комунікаційних та логістичних технологій в останні десятиліття призвів до зниження 
ефективності традиційних маркетингових методів. В умовах Інтернет-маркетингу, багатоканальної дистрибуції 
та крихкого ринкового середовища компанії спрямовані на пошук нових підходів: розробку інтегрованих 
платформ для маркетингу та просування творчості. Маркетинг у режимі реального часу розглядається як 
інструмент підвищення ефективності, досягнення відповідності каналам використання / розподілу потужності 
та поліпшення ринкових позицій компаній. Зниження чутливості споживачів до традиційних маркетингових 
засобів змушує компанії шукати нові підходи та засоби для привернення їхньої уваги до конкретної пропозиції. 
Передумовами розвитку інноваційного маркетингу є високі показники рентабельності інвестицій в маркетинг в 
Інтернет-рекламі, інтенсивне впровадження комунікаційних технологій у повсякденний побут у бізнесі та 
побуті, високий рівень конкуренції та пошук можливостей зменшення загальних витрат для компаній та 
споживачів. Інноваційний маркетинг дуже важливий, щоб йти в ногу з часом. 21 століття – це ера Інтернету. 
Підприємства повинні володіти Інтернет-мисленням і навчитися науково та ефективно використовувати Інтер-
нет-технології. Так зване Інтернет-мислення – це інноваційний спосіб переосмислення, перепланування та онов-
лення ринку, споживчих користувачів, продуктів та цінностей підприємств на основі використання сучасних 
високотехнологічних технологій, включаючи Інтернет, хмарні обчислення та інші платформи. Використання 
Інтернет-технологій для розширення маркетингових каналів означає використання Інтернет-платформи для 
здійснення підривних інновацій у сфері маркетингу підприємств. На Інтернет-платформі маркетинг та управ-
ління брендами підприємств, мережевий маркетинг та маркетинг послуг можна поєднати для досягнення 
ефекту багаторазового маркетингу. Ключем до адаптації та адаптації до нової економічної ери є інтеграція 
нового маркетингового механізму в управління підприємством. Тільки шляхом створення організації та систе-
ми управління, що відповідають новій економічній ері, можна комплексно керувати та оцінювати економіку, 
керованість та прогрес нової економічної ери [2]. 

Маркетингові інновації, засновані на поєднанні змінних, що сприяють співвідношенню вигоди-витрати-
ризики, є надзвичайно придатними для компаній незалежно від їх розміру, масштабу та обсягу ринку. Хоча 
інновації продуктів є пріоритетом великих та середніх компаній, загалом маркетингові інновації є привабли-
вими та можливими для кожного, хто цінує маркетинговий потенціал для розвитку [3]. 

Підприємства повинні визначити тенденції розвитку маркетингу, вжити ефективних та обґрунтованих 
заходів для здійснення маркетингових інновацій, покращення репутації товару та популярності підприємств, 
задоволення персоніфікованих потреб споживачів та реалізації стабільності та сталого розвитку підприємств. 
Концепція інноваційного маркетингу формує базис для роботи всієї маркетингової служби, проведення 
досліджень ринку, конкурентного аналізу. Ключовим завданням маркетингової служби на початковому етапі 
пошуку інновації стає дослідження ринку: оцінка обсягу і рівня попиту, аналіз існуючих конкурентів в галузі і 
на ринку, купівельної поведінки. 

 
1. The impact of marketing innovation on the competitiveness of enterprises in the context of industry 4.0, 
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ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ 

 
В даний час інновації та відношення керівництва до інновацій значною мірою визначають позиції на 

ринку великих та малих компаній, зокрема – стартапів. З метою ефективного впровадження нових технологій, 
винаходів та ноу-хау в економічні операції таких компаній необхідний комплексний підхід до інноваційного 
управління. Враховуючи його, спочатку формуються компоненти інноваційної стратегії компанії, потім прово-
диться їх комплексна оцінка та подальше використання при прийнятті управлінських рішень.  

Оцінка інвестиційної привабливості – це процес, у ході якого потенційний інвестор може прийняти оста-
точне рішення про доцільність укладення коштів у дане підприємство, враховуючи надійність цього об’єкта 
інвестування та можливість отримання максимального прибутку. Від того, наскільки підприємство цікаве по-
тенційним інвесторам, залежить стабільність його функціонування, можливості розширення, виходу на нові 
ринки і зміцнення вже наявних позицій [1]. 

Сам комплексний підхід включає в себе проведення всебічної якісно-кількісної оцінки і інтерпретацію 
результатів аналізу. Саме комплексна оцінка є найважливішим джерелом інформації для обґрунтування і прий-
няття управлінських рішень, в тому числі в області інноваційної діяльності. 

Необхідна кількісна оцінка складових інноваційної стратегії компанії – інноваційного клімату та інно-
ваційної позиції, а також інноваційної діяльності та інноваційної сили. Пропонується використовувати інно-
ваційний параметр потужності як комплексну оцінку інноваційної стратегії компанії – цей параметр пов'язує всі 
перераховані інноваційні компоненти разом. 
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З усіх параметрів, що характеризують інвестиційну привабливість компанії, за сучасних умов, основни-
ми є ті, що визначають та впливають на інноваційну діяльність. Одним із таких параметрів є інноваційна стра-
тегія компанії. Інноваційна стратегія, інновації та інноваційні процеси відіграють вирішальну роль у придбанні 
та підтримці сильних сторін компанії в боротьбі з конкурентами. 

Управління інноваційними перетвореннями передбачає певний порядок у виборі та реалізації іннова-
ційної стратегії: починаючи з визначення мети і закінчуючи практичним досягненням мети. Реалізація іннова-
ційої стратегії доповнюється перетворенням та оновленням змісту та використання різних ресурсів та 
переробкою бізнес-процесів з урахуванням новинок в управлінні та формуванні організаційної структури 
компанії. Ці перетворення означають перехід від інноваційної стратегії до реалізації інноваційного проекту. 
Вирішивши всі питання, пов’язані з інвестиціями в інноваційний проект, він набуває остаточної форми у 
вигляді інноваційної програми. 

Вибір та реалізація інноваційної стратегії залежить від ситуації з інноваційним потенціалом, тоді як її 
розвиток може відбуватися за рахунок компонентів та елементів внутрішнього середовища компанії. Оцінка 
інноваційного потенціалу проводиться за схемою: ресурс-функція-проект, де проект передбачає можливість 
випуску конкретних продуктів. Стратегія інноваційної позиції компанії визначається шляхом комбінованого 
аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, а саме інноваційного потенціалу та інноваційного клімату. 

Управління інноваційними перетвореннями  з метою підвищення інвестиційної привабливості компанії 
невід'ємно пов'язане зі створенням інноваційної стратегії. Для досягнення поставлених цілей необхідно мати 
об’єктивну оцінку компонентів, що формують інноваційну стратегію компанії, на яких впливає внутрішнє та 
зовнішнє середовище, а також теперішнє становище компанії. При оцінці стану компанії слід враховувати не 
лише її інноваційний потенціал, інноваційний клімат та інноваційну позицію, а й інноваційний потенціал, 
оскільки компанія часто проявляє свою діяльність за конкретних обставин [2]. 

 
1.Семенчук Л.І., Мороз С.О Інвестиційна привабливість підприємства та методи її оцінювання, , 2016 р. 
2. A Complex Approach to Evaluating the Innovation Strategy of a Company to Determine its Investment 

Attractiveness, Yurii . Rolik, 2013 р. 
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ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ КАРАНТИНУ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
Карантинні заходи, які були змушені ввести всі країни світу через пандемію вірусу COVID-19, сприч-

инили неабиякі зміни в світовій економіці. Це зумовлено закриттям державних кордонів, зупинкою транспорт-
ного сполучення, застосуванням численних обмежень для ведення бізнесу. Не оминуло це й Україну.  

Пандемія вірусу COVID-19 має такі негативні наслідки для економіки України: 
1. Зниження ВВП. 
Валовий внутрішній продукт України в першій половині 2020 року скоротився на 6,5% проти 

аналогічного періоду 2019 року, зокрема, в другому кварталі падіння становило 11,4% [1]. 
2. Збільшення безробіття. 
Збільшення безробіття спостерігалося у багатьох сферах діяльності, але неабиякий «БУМ» дістався сфері 

послуг: заклади громадського харчування, роздрібної торгівлі, кінотеатри, транспортні та логістичні компанії.  
Станом на 1 квітня в Україні було зареєстровано 349 424 безробітних, на 1 травня цей показник становив 457 
005 осіб, на 1 червня – 511 388 осіб, на 1 липня – 517 284 особи. Таким чином, за кілька місяців карантинного 
періоду (з початку квітня до початку липня) кількість безробітних зросла більш ніж на 48% [2].  

3. Скорочення податкових надходжень до бюджету. 
Дотримуючись строгих карантинних обмежень, багато компаній були змушені перекваліфікуватися до 

роботи в обмежених умовах або зовсім припинити своє існування. Як наслідок, зменшення кількості 
працюючих та величини прибутку підприємств викликають зменшення податкових надходжень до бюджету. 
Станом на травень 2020 року державний бюджет виконано зі значним дефіцитом (24.5 млрд. грн). Доходи 
скорочувалися (на 29.5%) під впливом пригніченої економічної активності.  

Згідно опитування Української ресторанної асоціації респондентів попросили вказати, який відсоток 
склала виручка у червні 2020 по відношенню до червня 2019 року. В середньому результати коливалися в 
межах від 20 до 81%, тобто виконати та перевиконати план в умовах карантину не вдалося [3]. 

Отже, карантин негативно вплинув на економіку України. Збільшення безробіття та зниження прибутків 
підприємств зменшує наповнюваність бюджету за рахунок податкових надходжень, які становлять немалу 
частину усіх надходжень до бюджету. Наслідком цього є падіння ВВП України.  

 
1. Економічна правда. Українська економіка впала за півроку на 6,5%. У другому кварталі – на 11 %. 

URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/6/663774/ 
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2. Державний центр зайнятості. Аналітична та статистична інформація. URL: 
https://www.dcz.gov.ua/analitics/68 

3. Громадська організація «Центр прикладних досліджень». Представництво Фонду Конрада Аденауера в 
Україні. Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на економіку України Кабінетне дослідження. Липень 2020 р. 
URL: https://www.kas.de/documents/270026/8703904/%D0%92%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2+COVID-
19+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B
8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%
B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0
%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5+
%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%A6%
D0%9F%D0%94.+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C+2020.pdf/b7398098-a602-524d-7f88-
6189058f69d3?version=1.0&t=1597301028775 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ 

 
Проблема управління відходами існує не лише в Україні, а й у всьому світі. В різних країнах її 

вирішують по-своєму: спалювання, захоронення, перероблення тощо.  
Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи спожи-

вання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають 
подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір 
або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення [1]. 

Як вирішують проблему з відходами в інших країнах? У Німеччині діє система роздільного збору сміття, 
яке спалюють або ферментують. Ефективно працює компанія «Duales System Deutschland GmbH», яка організо-
вує утилізацію або перероблення для продажу пакувальних матеріалів. Поступово відмовляються від полігонів 
для захоронення сміття. Відходи для утилізації, чи сміття, його вивіз та спалювання здійснюють за рахунок 
зборів. Щорічно жителі Німеччини отримують повідомлення про те, коли і які відходи будуть вивозити [2].  

У Швеції роздільно збирають газети, пластик, метал, скло, електричні прилади, лампочки і батарейки. 
Далі це все переробляється. Газети перетворюються на паперову масу, пляшки використовуються повторно або 
переплавляються на нові елементи, пластикові контейнери стають пластичною сировиною; їжа компостується і 
стає добривом чи біогазом. На відходах функціонує 30 електростанцій, що спалюють 5,5 млн тон сміття на рік. 
Попіл, що залишився, сортують і знову відправляють на переробку. Залишки просівають і використовують в 
дорожньому будівництві. На виході лише 1% відходів. Дим від сміттєспалювальних заводів складається з 99,9 
відсотків нетоксичних двоокису вуглецю і води, але їх досі фільтрують через сухий фільтр і воду [3]. 

У 2018 р. в Україні було утворено відходів на одну особу 8335 кг; утворено всього 352333,9 тис. т; 
утилізовано 103658,1 тис. т; спалено 1028,6 тис. т [4]. 

Як вирішують проблему з відходами в Україні? Вторинна переробка в Україні регулюється законами 
України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітар-
ного та епідемічного благополуччя населення», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про 
металобрухт» та Кодексом України про надра. Від 1.01.18 року набула чинності правка до Закону України «Про 
відходи» [1], яка забороняє захоронення неперероблених відходів. Сортування відходів здійснюють (з 1.10.19 р. 
є обов’язковим) із влаштування сучасних систем роздільного сортування сміття. Сортуванням в Україні займа-
ються приватні особи, неприбуткові та волонтерські організації, такі як: Україна без сміття, Батарейки, здавай-
теся!, Нуль відходів тощо. Вони здійснюють високодиференційований збір сміття у громадян та забезпечують 
його безпечну переробку тощо. Здійснюється сортування вручну в побуті за допомогою схеми роздільного 
збору до сміттєвих контейнерів, або автоматично в місцях відновлення матеріалів або системах механічного 
біологічного очищення, у місцях перероблення сміття  [5].  

У 2019 року Кабінет Міністрів України схвалив Національний план управління відходами до 2030 року, 
у якому розроблено маршрутну карту реалізації стратегії управління відходами, завданням якої є побудова в 
Україні системи управління відходами згідно з європейськими стандартами. План передбачає : пакет завдань 
щодо кожного виду відходів: від прийняття необхідної правової бази до конкретних заходів зі збирання, пере-
робки та утилізації; розробка регіональних планів управління відходами; будівництво регіональних полігонів 
відходів, що не є небезпечними; будівництво регіональних комплексів з відновлення побутових відходів; 
прийняття законопроєкту «Про муніципальні відходи»; розробка нових ДБН щодо полігонів  [6]. Отже, Україна 
на шляху до впровадження сучасної ситеми управління відходами.  
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 
Оцінка відповідності продукції потрібна для контролю якості продукції та задля уникнення порушень 

ДСТУ, що може відобразитись на здоров‘ї споживачів. Проблема даної теми є досить  важлива, адже Україна 
прагне інтегруватися до європейських і світових економічних структур. Перехід до даних стандартів призведе 
до нових правил гри, які буде диктувати ринкова економіка, в якому залишиться те підприємство, що має 
найбільш сучасні технології та вищу якість продукції.  

Дослідженням побудови та оцінки ефективності системи управління якістю на підприємстві, аналізу її 
впливу на конкурентоспроможність підприємства присвятили роботи як провідні зарубіжні вчені: Е. Демінг, 
Дж.Джуран, Г. Тагуті, так і вітчизняні Гольцев Д. Г., Гончаров Є. та інші. 

Зокрема науковцями визначено вимоги, яким мають відповідати харчові продукти, що реалізуються 
населенню, а саме: 

– бути безпечними для здоров’я споживачів; 
– мати високу харчову цінність відповідно до свого призначення; 
– мати привабливий товарний вигляд і естетичне оформлення із зазначенням спеціальних відомостей про 

якість продуктів [3, с. 11]. 
Правові основи забезпечення якості харчових продуктів і здійснення їх контролю встановлює низка 

законів, що набули чинності в Україні. Основними законами, що визначають підходи до контролю якості 
харчової продукції є такі закони як :Закон України «Про захист прав споживачів, Закон України «Про якість і 
безпеку харчових продуктів», [2]; Закон «Про метрологію і метрологічну діяльність», який визначає правові 
основи забезпечення єдності вимірювань.Усі перераховані вище закони визначають підходи до розробки 
методів контролю і їх упровадження в практику виробничих лабораторій [3, с. 13]. 

Незважаючи на те, що законодавством України не передбачена обов'язкова сертифікація більшості видів 
харчової продукції, наявність у виробника або імпортера сертифіката відповідності – найважливіший маркетин-
говий і комерційний інструмент, який підтверджує незалежним органом відповідність існуючим в нашій країні 
нормам і вимогам до безпеки. Якщо виробник або імпортер приймає рішення про підтвердження заявлених 
характеристик продуктів харчування, він може пройти цю процедуру добровільно. Для більшості торгових 
мереж наявність сертифіката відповідності є одним з основних аргументів для укладення договорів поставки. 

На наш погляд, в Україні є обов’язковим впровадження стандартів ISO 9001 та ISO 9004, адже вони 
утворюють узгоджену пару стандартів з управління якістю. В свою чергу, ISO 9001 націлений на забезпечення якості 
продукції та підвищення задоволеності замовників, тоді як ISO 9004 спрямований на надання рекомендацій щодо 
поліпшення показників діяльності, виправлення помилок та дотримання технологій в цілому.  

Результати дослідження проведених перевірок в останні роки дають підстави констатувати, що українські 
виробники допускають серйозних помилок пов’язаних із якістю та безпекою продукції, зокрема, наукові й 
лабораторні дослідження та перевірки Держспоживстандартом України харчової продукції фіксують  близько 10тис. 
випадків порушень щорічно. Саме тому, задля уникнення даних порушень, нам необхідно впровадити не тільки 
стандарти націлені на дотримання  якості продукції, а й стандарти, котрі зможуть контролювати та надавати 
рекомендації менеджменту виробництва на всіх рівнях. 

 
1. Про внесення змін до «Закону про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» : 

Закон України від 06.09.2005 р. No 2809-ІV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2005. – 26 жовтня. – С. 5-12. 
2. Про захист прав споживачів : Закон України // Урядовий кур’єр. – 2006. – 18 січ. (зі змінами та 

доповненнями). 
3. Крайнюк Л. М. Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів : навч. посіб. / За заг. 

ред. Л. М. Крайнюк. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. – 300 с. 
4. Мережко Н. В. Управління якістю : підруч. / Н. В. Мережко, В. В. Осієвська, Н. С. Ясинська. – К. : 

КНТЕУ, 2010. – 216 с. 
5. Царенко О. М. Управління якістю агропромислової продукції : навч. посіб. / О. М. Царенко, В. П. 

Руденко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 431 с. 
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СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ 

 
Поширення новітніх способів провадження інтернет-маркетингу на тлі глобалізації економіки та 

загострення конкуренції в останні роки істотно змінило стратегічні візії ринкового лончу продукції багатьох 
компаній. Низка маркетингових інструментів (зокрема таких, як: пошукова оптимізація, контент-маркетинг, ме-
дійна реклама, маркетинг в пошукових системах, автоматизація контенту, маркетинг на засадах big data, марке-
тинг в е-комерції, маркетинг соціальних мереж тощо) стали важливими складовими просування нової цінності 
продуктів і послуг. Означені та інші маркетингові інструменти спроможні підвищити ефективність не лише 
просування продукції, а і її ринкової конвергенції ти дифузії. 

За прогнозними даними агенції GroupM [1], видатки бізнесу на рекламу в Інтернеті 2020 року вперше 
перевищать витрати на рекламу у традиційних ЗМІ та складуть 530 млрд дол. США. Слід відзначити зростання 
питомої ваги витрат на інтернет-рекламу малого бізнесу – на  50% (у структурі витрат на рекламу суб’єктів 
господарювання). 

Означене актуалізує важливе науково-практичне завдання для суб’єктів господарювання – обирати й 
обґрунтовувати необхідні маркетингові інструменти для ефективного просування своєї продукції. Для суб’єк-
тів, які тільки почали свою рекламну діяльність в Інтернеті, вартість рекламних кампаній часто є значно дорож-
чою, ніж у рекламодавців з історією відповідних звітів. Тому важливо розуміти, які бувають рекламні кампанії, 
з якою метою їх створюють, а також вміти правильно сформувати рекламну стратегію. 

Одним із сучасних популярних маркетингових інструментів є запропонована веб-аналітиком А. Коши-
ком [2] концепція на засадах стратегії комунікації з клієнтом STDС (акронім від відповідних стадій: see, think, 
do, care). Цю концепцію часто описують у вигляді воронки споживачів (від пасивних користувачів Інтернету до 
активних покупців). Відомо, що надмірна Інтернет-реклама спричиняє розсіювання уваги потенційних клієнтів. 
Завданням маркетолога є створити унікальну товарну пропозицію, зацікавити користувача і поступово підвести 
його до рішення купити цей товар.  

Проведений аналіз концепції STDС дав змогу на його підставі систематизувати основні показники 
рекламних кампаній (табл. 1). 

У сервісі Google Ads існують основні типи цілей, які зазначають при налаштуванні рекламних кампаній: 
подія, місце призначення, тривалість, кількість сторінок чи екранів за сеанс. Націлені рекламні кампанії 
підтримуватимуть інтерес користувача Інтернету до товару чи послуги і спонукатимуть здійснити певну дію, 
яка б перевела його до наступного етапу комунікації у воронці продажів. Аби відстежувати досягнення цілей, 
необхідно слідкувати за показниками ефективності рекламних кампаній. Нормативних значень для цих показ-
ників не існує, оскільки вони різнитимуться за сферами діяльності і стадіями життєвого циклу підприємства. 

 
Таблиця 1 

Показники провадження рекламних кампаній, відповідно до концепції «STDC»* 

Стадія Авдиторія Типи цілей рекламних кампаній Показники ефективності 

CTR (click-through rate) SEE 
(Зацікавлення) Необізнана авдиторія 

Подія (клік оголошення, 
рекомендація у соціальних 

мережах, збереження публікації) CTI (сlick to interest) 
Середня тривалість сеансу 

Сторінки/сеанс THINK (Намір) 
Зацікавлені особи з 

можливим комерційним 
інтересом 

Тривалість, кількість 
сторінок/екранів за сеанс 

% нових сеансів 
CR  (conversion rate) 
CPA (cost per action) 

DO (Покупка) Потенційні клієнти з 
наміром покупки 

Місце призначення (сторінка 
після проведення платежу, екран 

«Дякуємо за покупку») SCAR  (shopping cart abandonment 
rate) 

APRV (аverage Revenue Per Visit) 
AOV  (average order value) 
RVR (return visitor ratio) 

CRR (сustomer Retention Rate) 

CARE 
(Лояльність) 

Постійні клієнти або 
клієнти, які вже 

здійснювали покупку в 
даному магазині 

Місце призначення (сторінка зі 
спеціальною пропозицією) 
Подія (підтвердження 

промокоду) 
LTV (lifetime value) 

 
*Систематизовано автором. 

 
На першій стадії «See» авдиторія є найширшою. Ці користувачі ще не знайомі з товаром/послугою, які 

пропонує підприємство, і навіть із самим підприємством. Тому видимість реклами грає велику роль і дає змогу 
охопити велику кількість користувачів. Реклама повинна зацікавити користувача. Виявленням такої зацікав-
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леності, зокрема, може бути клік оголошення і перехід на сторінку підприємства (відповідного товару/послуги). 
Тому, при запуску рекламної кампанії вказують тип цілі «Подія». 

Зацікавлені особи ознайомлюються з сайтом підприємства детальніше, що відбувається на стадії 
«Think». Таким чином, користувачі обмірковують можливість покупки та стають потенційними покупцями. На-
мір можна виміряти тривалістю перебування на сторінці, кількістю переглянутих сторінок за сеанс тощо 

За авдиторію третьої стадії «Do» ведеться найбільша конкуренція. Це – потенційні клієнти, вони вже 
готові здійснити покупку. Рекламні кампанії на цьому етапі повинні лише підштовхнути клієнта зробити замов-
лення саме на цьому сайті, саме зараз. Для цього використовують такі елементи як, наприклад, кнопка швид-
кого замовлення, купон на знижку для нового покупця чи рекламне оголошення на сторінці про можливість 
безкоштовного доставлення, якщо зробити замовлення за певний час, показаний у формі зворотного відліку. 
PPC-спеціалісти обирають для таких рекламних кампаній ціль «Місце призначення», зазначивши сторінку, яка 
відкривається після оплати, як підтвердження того, що замовлення прийняте. Ця ціль дає можливість 
відстежити весь шлях покупців до оформлення замовлення, так-звану «Послідовність переходів» чи «Карту 
цілей». За допомогою цього звіту можна виявити на якому етапі користувачі залишають сайт, тобто які 
рекламні кампанії потребують перевірки. 

Завершальною у концепції STDC є стадія «Care». Авдиторія на цій стадії найвужча, включає лише поточ-
них клієнтів підприємства, які здійснили покупку. Метою цього етапу є повернути користувача на сайт ще раз і 
зробити постійним клієнтом, використовуючи ремаркетинг. Маркетологи пропонують покупцям програми 
лояльності, різноманітні купони, спеціальні пропозиції та промокоди, за якими можна прослідкувати конверсії 
повернених покупців та їхню кількість. До показників, які показують ефективність програм лояльності 
відносять показник повернень, коефіцієнт утримання клієнтів, середній чек клієнта, цінність клієнта тощо. 

Рівень ефективності розглянутого STDC буде відрізнятися, залежно від суб’єкта господарювання, ринку, 
продукції тощо. Правильно обрані цілі для рекламних кампаній забезпечать швидше і дешевше переведення клієнта 
на наступну стадію воронки продажів. Проте, дослідження проблематики наступних етапів потребує системного 
підходу і залучення інших інструментів Інтернет-маркетингу (SEO-оптимізація, SMM, контент-маркетингу тощо).  

 
1. Інформаційне агентство Інтерфакс-Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/670701.html  
2. Kaushik A. Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity. – 2009. 

Sybex, 475 p. 
Х. Шевчик 

Науковий керівник к.е.н., доц. І.М. Кривцун 

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА СТРУКТУРУ ПОПИТУ НА РИНКУ ПРАЦІ 
 

Пандемія коронавірусу – це подія, яка на сьогодні залишила чималий відбиток в історії цілого світу, 
негативно вплинувши на суспільне життя і економіку. Загроза поширення COVID-19 та оголошений карантин 
за лічені дні перевернули ситуацію у бізнесі і, відповідно, на ринку праці. Припинення діяльності великих і 
малих підприємств, скорочення тривалості робочого часу, звільнення персоналу, закриття торгових центрів і 
ресторанів, скасування авіарейсів та бронювання готелів, перехід підприємств на роботу дистанційно – це все 
наслідки зловісної пандемії, які сколихнули багатьох людей і залишили на межі краху. 

За даними Державної служби статистики України зайнятість населення віком 15 років і старше за період 
січень-березень у 2020 році становила 16574,5 тис. осіб, що становило 51,7% всього населення. Після 
впровадження карантину в Україні даний показник зменшився і вже у січні-червні 2020 року становив 50,3%, а 
саме 16141,2 тис. осіб, з яких 7733,2 тис. осіб – жінки, 8408 тис. осіб – чоловіки [1]. 

Кількість зайнятого населення у віці 15-70 років у ІІ кварталі 2020 року, у порівнянні з ІІ кварталом 2019 
року, скоротилася на 1,1 млн осіб та становила 15,6 млн осіб. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років 
скоротився з 58,6% до 55,2%. Найвищий рівень зайнятості спостерігався у м. Києві (62,1%), Харківській 
(60,8%), Дніпропетровській (58,4%) та Київській (58,2%) областях, а найнижчий – у Донецькій (48,9%) та 
Волинській (49,2%) областях. [2]. 

На даний момент проблема безробіття б’є по українцях не легше, аніж сам вірус. За період дії карантину 
(дані з 12 березня по 30 вересня 2020 року) статус безробітного отримали 504 тис. осіб, що на 56% більше ніж 
за аналогічний період минулого року. Найнижчий рівень безробіття спостерігався у Харківській (5,8%), 
Київській (6,6%), Одеській (6,9%) областях та місті Києві (6,6%), а найвищий – Кіровоградській (12,3%), 
Волинській (12,3%), Донецькій (14,5%) та Луганській (15,2%) областях.  [2]. 

Сьогодні COVID-19 породжує все більше риторичних запитань, залишаючи при цьому так мало відпо-
відей. «У яких галузях українці однозначно втратять роботу та які професії користуватимуться найбільшим 
попитом після того, як людство повернеться до звичного ритму життя?» – це основне питання на ринку праці, 
на яке намагаються дати відповідь економісти. Наші прогнози щодо актуальності професій наведено в табл. 
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Таблиця  
Вплив пандемії на попит на ринку праці 

Професії, попит на які зросте Професії, попит на які знизиться 
1. Торгівля 1. Страхування 
2. Виробництво-Інженери-Технологи 2. Туризм-Подорожі 
3. Робочі спеціальності-персонал для дому 3. Культура-Шоу-бізнес-Розваги 
4. Логістика-Митниця-Склад 4. Некомерційні-Громадські організації 
5.ІТ 5. Нерухомість 
6.Адміністративний персонал-Водії-Кур'єри 6. Державні установи-Місцеве самоврядування 
7. Маркетинг-Реклама-PR 7. Юристи, адвокати, нотаріуси 
8. Бухгалтерія-Податки-Фінанси підприємства 8.Дизайн-Графіка-Фото 
9. Готелі-Ресторани-Кафе 9. Кондуктори 
10.Медицина-Фармацевтика-Охорона здоров'я 10. Догляд за особами похилого віку(за кордоном) 

 
На нашу думку, для того, щоб чисельність безробітних після пандемії не зросла, населення повинно: 
1. тимчасово або на постійній основі влаштуватися на найбільш затребувані вакансії робіт, які під час 

пандемії принесуть додатковий дохід (кур’єри, таксисти, логісти, пакувальники, оператори); 
2. перекваліфікуватися (знайти суміжну професію тій, якою володіємо), використовуючи навчальні 

онлайн-платформи, курси та вебінари; 
3. застосувати хобі, таланти, знання, уміння і навички застосувати для створення власної справи, яка 

призведе до збільшення доходу (кулінарія, манікюр, продаж рукодільних виробів через онлайн-магазини). 
Отже, можна зробити висновок, що спільні зусилля роботодавців та працівників – найважливіша умова 

ефективної протидії наслідкам пандемії COVID-19 для сфери праці. Саме їх взаємодія зможе зупинити 
зростання чисельності безробітних, прискорить відновлення зайнятості працівників на ринку праці і надасть 
нового імпульсу соціально-економічному прогресу. 

 
1. Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2020 році [Електронний 

ресурс] // Державна служба статистики України. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: 
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2. Зайнятість та безробіття населення у І півріччі 2020 року [Електронний ресурс] // Державний центр 
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