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Підсекція «Бізнес-адміністрування і міжнародне підприємництво  

у сферах: ІТ, енергозбереження, міжнародного туризму  
та виробничо-господарської діяльності» 

 

І. Волкова 
студ. групи МЕ-25 

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

ПРОМОЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ЧАС 
 

Українська культура – це символ національної ідентичності українського народу і водночас один з 
інструментів промоції України на міжнародній політичній й економічній арені. 

Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, зацікавленість історією 
й культурою нашої країни почала стрімко зростати у всьому світі. Експерти та сам народ уже будують теорії 
щодо майбутнього української культури, і ці прогнози є досить позитивними. Митці й пересічні громадяни 
починають змінювати ставлення до того, що означає «бути українцем». Після завершення війни цей сплеск 
ідентичності стане ще більшим та сприятиме процвітанню культури й мистецтва. 30-річне протистояння двох 
культур – російської та української – на теренах України нарешті скінчиться, що стане каталізатором 
культурних процесів і дасть «нове дихання» українським продукту і творчості [1].  

Українські контентмейкери й артисти поступово витісняють іноземних у рейтингах популярних пісень 
в Україні, а попит на українські бренди стрімко зростає на національному й міжнародному ринку. Українські 
художники й кінорежисери влаштовують благодійні виставки закордоном, де світові експерти можуть 
оцінити майстерність наших митців.  

Успішними у краудфандингу і благодійності є вітчизняні музичні колективи, які розпочали свою 
активну діяльність у першу тижні війни. Так, український рок-гурт «Друга ріка» зміг зібрати  близько 4 млн. 
дол. США на потреби українських військових, а Джамала – понад 83 млн. євро. У цілому ж впродовж війни 
українськими артистами було організовано десятки благодійних концертів , а залучені кошти передані у фонд 
підтримки України [2].  

Зацікавленість світом українською культурою є явною і після перемоги у війні проти агресора вона ще 
більше зросте. Однак, у проєкті державного бюджету на 2023 рік зменшилися видатки на культурну на медій-
ну сфери, оскільки, як зазначають у Кабіінеті Міністрів України, що на найближчий час основним пріорите-
том для нашої країни є оборона та безпека країни. Таким чином, фінансування діяльності Міністерства куль-
тури та інформаційної політики скоротили: у 2023 році вони становитимуть 7 млрд. 051 млн 192,7 тис. грн, 
тоді як у 2022 році на культуру було виділено було виділено 11 892 670 800 грн. Однозначно, така ситуація не 
сприятиме промоції вітчизняної культури, на що вказують експерти, наголошуючи, що «пріоритетність 
сектору культури має бути наряду з повоєнним відновленням міст  та інфраструктури» та підкреслюючи те, 
що «акцент на культурі в державній міжнародній політиці» може стати інструментом залучення міжнародної 
фінансової підтримки для просування українського мистецтва і митців закордоном [3].  

 
1. Відродження України. 2022. URL: https://elle.ua/ludi/novosty/vdrodzhennya-ukrani-yak-rozvivatimetsya-

ukranska-kultura-pslya-vyni/  
2. Культурні події останнього часу. 2022. URL:  https://gazeta.ua/articles/culture-journal/_ne-mozhna-pid-

chas-vijni-kazati-pro-kulturu-ne-na-chasi-nemaye-koshtiv-pidigrayemo-vorogu/1083174  
3. Стан культури та креативних індустрій під час війни – результати дослідження від Українського 

культурного фонду та МКІП України. Український культурний фонд. 2022. URL: https://ucf.in.ua/news/11082022  
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О. Григор’єва  
Науковий керівник – д.е.н., проф. Н. Г. Георгіаді  

 
ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ 

 
Коли ціна на нафту перевищила 140 дол. (129 євро) за барель вперше з 2008 р. і в найближчі роки 

прогнозується скорочення імпорту газу, уряди намагаються знайти альтернативи енергії, Європейський Союз 
ввів санкції проти Росії: від заборони на поїздки до заморожування активів, разом з іншими західними 
країнами, такими, як США та Великобританія. Рішення було прийнято через побоювання, що європейський 
попит на газ може сприяти війні в Україні, а саме, коли Європа настільки залежить від газу з Росії, що значна 
кількість грошей надходить агресору. В результаті цьго гроші витрачаються на транспортування військ з Росії 
до кордонів України, про що зазначив київський представник Extinction Rebellion Ukraine.  

Німеччина спеціально прагне імпортувати СПГ (скраплений природній газ) з Катару та купувати газ в 
інших європейських країн. Найбільша економіка Європи може також побудувати два власних СПГ-термінали 
всередині країни. А Італія розглядає можливість збільшення поставок газу з Алжиру, який має трубопроводи 
до Іспанії та Італії та великий термінал СПГ у Скікді, причому Алжир збільшив видобуток нафти та газу 
минулого року на 5%. Цей трубопровід до Італії міг би навіть мати вільні потужності, які можна було б 
використати для збільшення поставок до Європи в цілому [1]. 

На сьогодні експортерами газу є: США, Норвегія, Катар, Азербайджан, Алжир, Єгипет, Туреччина, Японія 
та Південна Корея. Норвегія є другим після Росії постачальником в Європі, який працює на максимальній 
потужності. Якщо ж взяти до уваги експортерів нафти і газу, які раніше не були головними і центральними в 
глобальному енергетичному ринку, такі, як Ангола, Нігерія та Республіка Конго, то вони стають потенцій-
ними гравцями для майбутнього в Європі. А європейські країни, які поспішають звільнитися від російського 
газу, звертаються до більш надійних, але дорогих постачальників скрапленого газу, таких, як Катар і США. 
Ці кроки є частиною боротьби в Європі за реагування на енергетичну кризу, викликану вторгненням Росії в 
Україну.  

Як стверджують експерти, наступні 18 місяців стануть жахливим часом для Європи, оскільки вплив 
високих цін поширюється по всьому світу, а уряди намагаються забезпечити електроенергією свої підпри-
ємства, опалювання будинків та підтримувати роботу своїх електростанцій. У найближчій перспективі недос-
татньо альтернатив, щоб уникнути серйозних економічних проблем наступної зими, якщо Росія припинить 
поставки. Німецький центральний банк попередив, що економіка країни може скоротитися на 2 %, якщо війна 
триватиме [2].  

Американські та західні політики підтримують думку щодо Ірану як на потенційного рятівника. 
Іранські обсяги зберігання навіть не є критичними для учасників ринку. Пропонувати Іран як рятівника 
енергетичного ринку може бути «скринькою Пандори». Зміцнення іранського режиму лише мільярдами 
готівки підтримає нестабільність і, опосередковано, Росію. Нинішній оптимізм, продемонстрований ЄС і 
Вашингтоном щодо того, як впоратися з поточними та майбутніми загрозами, знову нереальний. Покладатися 
на видалення вуглеводнів або навіть ядерної з енергетичної системи – це новий двосторонній меч, з яким 
політики готові працювати. Україна – це лише перше реальне попередження про те, що стратегії потрібно 
негайно змінювати, навіть якщо це вимагає стратегій проти енергетичного переходу. Нестабільність через 
поточні стратегії переходу на енергію дуже недооцінювалася.  

 
1. Які є енергетичні альтернативи Європи зараз, коли російський газ виключений? [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.euronews.com/green/2022/04/27/europe-scrambles-to-keep-the-lights-on-
as-it-sidelines-russian-gas 

2. Європейські країни поспішають замінити імпорт з Росії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.washingtonpost.com/business/2022/04/30/europe-natural-gas-scramble/  

3. Енергетичні ринки йдуть у кризу із застарілими стратегіями [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.energyconnects.com/opinion/thought-leadership/2022/march/energy-markets-head-for-a-crisis-
with-outdated-strategies/ 
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О.І. Квасов  
Науковий керівник – к.е.н., доц. О.О. Пшик-Ковальська 

 
ВПЛИВ СВІТОВИХ ЦІН НА ВАРТІСТЬ ПАЛЬНОГО  

В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Воєнні дії в Україні нанесли шкоди у всі сфери життя. Насамперед російські агресори намагались 
зруйнувати  усі нафтопереробні заводи та нафтобази, що знаходились на території України. До початку 
повномасштабного вторгнення залежність від поставок пального з Білорусі та Росії була  критичною. Як 
наслідок майже все паливо, що споживається сьогодні в Україні, є переважно європейського походження.  

Доцільно зауважити, що проєктні потужності нафтопереробних заводів (НПЗ) України достатні для 
забезпечення її потреб та для експорту. Проте  із семи НПЗ в Україні до кінця 2012 року працювали лише два – 
Шебелинський і Кременчуцький, які на даний час не працюють. Зважаючи на це, актуальним залишається 
питання налагодження логістики пального з Європи. Постачання нафти і нафтопродуктів в Україну 
залізничним шляхом, у тому числі з Литви, можливе через Польщу та інші сусідні країни, але тут великою 
проблемою стає різна ширина колії європейських і української залізниць. Логістика стала складнішою й 
дорожчою, і без деблокади портів Чорного моря постачання морським шляхом є недоступне. 

Аналіз даних щодо споживання палива в Україні засвідчує, що у 2021 році Україна забезпечувала себе 
бензином власного виробництва на 43,5% – 1 млн тонн зі спожитих 2,3 млн [1]. Таку саму кількість палива 
було імпортовано з Білорусі, 250 тис. тонн – з Литви, ще близько 50 тис. тонн – із Румунії. З дизельним 
паливом ситуація ще гірша: Україна виробила лише близько 14% (1,1 млн тонн), 36% (3 млн тонн) було 
завезено з Білорусі, 24% (2 млн тонн) з РФ та ще більш як мільйон тонн поставила Литва [1].  

У 2022 році ціни на нафту та нафтопродукти були рекордно високими не лише в Україні, а й в усьому 
світі. Вони стабільно збільшувалися ще від початку 2021 року, і війна росії в Україні тільки прискорила цей 
процес. 

Велика частка палива, яка сьогодні надходить до України, постачається з Польщі, де за останні три 
місяці вартість літра дизеля в цілому зросла на 29% (з 1,2 до 1,55 євро), а бензину – на 32,7% (з 1,19 до 1,58 
євро), при тому, що нафта Brent виросла в ціні на 23,4% (з $95,4 до $117,7 за барель) [2]. Схожа ситуація 
спостерігається і в інших країнах Європи та в США. Світові ціни на нафту безпосередньо впливають та 
формують вартість палива. До прикладу, в Польщі  через зростання світових цін на нафту, оптові ціни на 
паливо зросли не зважаючи на значне зниження податків в країні [1]. 

Аналізування динаміки цін на пальне в Україні засвідчує, що станом на 1.01.2022 р. бензин А95+ 
коштував 32,32 грн за літр, А95 – 30,21 грн, А92 – 29,42 грн, а дизпаливо – 29,40 грн [3] .20.06. 2022 р. було 
зафіксовано найвищі ціни за 2022 рік: бензин А95+ зріс у ціні на 61,9% (52,32 грн), А95 – на 68,2% (50,83 
грн), А92 – на 71% (50,30 грн) і дизпаливо на 92,4% (56,58 грн) [4]. З метою зниження цін та вирішення 
проблем з дефіцитом палива 15.03.2022 р. був ухвалений Закон України "Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" №2120-ІХ. 
[5] Даний законодавчий акт сприяв зменшенню податкового тиску на паливну галузь, а саме були відмінені 
акцизи, а податок на додану вартість (ПДВ) був зменшений з 20% до 7%. Станом на 7.10.2022 р., порівняно з 
червнем, ціни знизились: бензин А95+ на 4,2% , А95 – на 2,8% , А92 – на 5,1% , а на дизпаливо на 5,9% [6]. 
Представлені дані засвідчують не значне зниження вартості пального проте слід відзначити про подолання 
його дефіциту, уникнення  лімітів на відпуск пального та зникнення  черг на АЗС. 

Зважаючи на те, що Україна знаходиться в стані війни зниження податків негативно відображається на 
наповненні державного бюджету, що безпосередньо обмежує фінансові можливості країни. Тому, 21.09. 2022 
р. було ухвалено Закон України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного 
стану» №2618-ІХ [7], що частково повертає акцизний податок на пальне за винятком пального на потреби 
військових. Ставка ПДВ на пальне залишається пільговою – 7% [7].  Прогнозується що акциз принесе бюджету до 
тридцяти мільярдів гривень на рік. [8].  

Зважаючи на вищезазначене можна стверджувати, що в країні на законодавчому рівні створюються умови 
для стабілізування цін на пальне, проте крім факторів макросередовища на вартість даного товару вагомий вплив 
мають фактори мегасередовища, які формуються на глобальному рівні.  

 
1. Гаврись М. Дефіцит палива: чи буде бензин і почім? URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/defitsit-paliva-chi-

bude-benzin-i-pochim.html (дата звернення: 08.06.2022). 
2. Brent crude oil. Trading Economics URL: https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil 
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3. Середні ціни на пальне по Україні у січні 2022. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2022-01/ 
4. Середні ціни на пальне по Україні у червні 2022. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2022-06/ 
5. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм 

на період дії воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 р. №2120-IX.   
6. Середні ціни на пальне по Україні у жовтні 2022. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2022-10/ 
7. Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок 

акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану: Закон України від 21.09.2022 р. 
№2618-IX. 

8. Фоменко Л. Стрибок цін на паливо у грудні. Скільки коштуватиме пальне в Україні. URL: 
https://vesti.ua/uk/auto-uk/skachok-tsen-v-dekabre-skolko-budet-stoit-toplivo-v-ukraine (дата звернення: 23.09.2022). 

 
 

А. Ю. Конотопська 
студ. групи ЕВ-43 

Науковий керівник – к.е.н., доц., доц. каф. ММП Р.Б. Вільгуцька  
 

РОЗВИТОК ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ПРИКЛАДІ КАНАДИ 
 

Технології штучного інтелекту впливають на повсякденне життя та фактично змінюють його. Пошук 
інформації в Інтернеті, розмова з віртуальним помічником, гра у відеоігри, спілкування з чат-ботами, служба 
онлайн-підтримки будь-якого магазину, відповідь на дзвінок близьких за допомогою розумного годинника – 
це лише деякі з прикладів, технологій штучного інтелекту, які кожен день ми використовуємо.  

Штучний інтелект (ШІ) – це здатність машин і програм аналізувати отриману інформацію, робити 
висновки, приймати на їхній основі рішення. ШІ має на меті розширити та збільшити потенціал і 
ефективність людства в задачах перетворення ресурсів природи та управління суспільством за допомогою 
розумних машин. Вітчизняні та зарубіжні експерти приділяли значну увагу розгляду історії штучного 
інтелекту, серед них А.Ньюелл, Г.Саймон, В.М.Глушков, М.М.Амосов, О.Г.Івахненко та ін. Однак мінливість 
сучасної ситуації та популяризація ідей кола вчених, які спираючись на негативні наслідки цифровізації, 
вважають, що вона стане загрозою для людства та вимагає все більших досліджень. У 2017 році група з 
університету Монреаля оприлюднила перший проєкт Монреальської декларації про відповідальний розвиток 
штучного інтелекту, яка окреслює широкі принципи розвитку ШІ в інтересах людства. Саме тому, доцільно 
розглянути перспективи штучного інтелекту на прикладі Канади. Адже, ця країна посідає друге місце у світі 
за площею, входить до десятки найрозвинутіших держав світу за індексом ІЛР, є членом G-7 та активно 
розширює свої зовнішньоекономічні зв'язки, у тому числі через взаємодію та співпрацю в інноваційній сфері. 
Канада є лідером в області інновацій, ІТ та штучного інтелекту. Канадські компанії у чисельності 16% 
активно використовують ШІ, а погодинна плата їх експертів може перевищувати 150 дол. США. Superclusters 
Initiative – найбільша канадська ініціатива штучного інтелекту залучила понад 1,2 млрд. дол. США у дану 
галузь. У Канаді працюють понад 100 компаній зі штучним інтелектом [1]. 

Всього в Канаді функціонує 1715 стартапів зі штучного інтелекту. Деякі канадські компанії ШІ більше 
зосереджуються на розробці додатків і сприймають машинне навчання як побічний проєкт, наприклад Push 
Interactions. Проте, з іншого боку, такі великі компанії, як Kaliber, працюють над дуже специфічними 
сервісами штучного інтелекту, такими як програмне забезпечення для хірургів, яке пропонує пропозиції в 
режимі реального часу під час операцій [2]. 

Варто, на конкретних прикладах розглянути успішні канадські стартапи, які функціонують на основі 
ШІ у різних галузях. Станом на вересень 2022 року топ-10 канадських стартапів очолив заснований у 2014 
році проект Hopper. Він пропонує рішення для прогнозування цін на туристичні послуги на основі ШІ. У 
галузі охорони здоров’я є хмарна програмна платформа для домашніх лікарів, яку розробив стартап AlayaCar. 
Компанія, що займається аналітикою та плануванням персоналу Visier також використовує технології 
штучного інтелекту для того, щоб пропонувати дані з різних джерел та дати змогу HR-працівникам 
створювати інформаційні панелі та візуалізацію даних. Ada – платформа для взаємодії з брендом, намагається 
покращити клієнтський досвід та полегшити комунікації між бізнесом та споживачами, що є проявом 
штучного інтелекту. Платформа Viral Nation пропонує пакет маркетингових технологій, збільшуючи 
прибутки відомих світових компаній, таких як Canon, Coca Cola, Disney, Logitech, Microsoft та інших, своїм 
успіхом завдячує розвитку інноваційних технологій [3]. ШІ може бути застосовано майже всюди, від сфер 
приватного життя та комунікацій між близькими і до сучасної медицини, електронної комерції, дистан-
ційного навчання та освоєння космосу. 
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Отже, штучний інтелект має величезний потенціал розвитку і широкий спектр можливостей, щоб 
продовжувати змінювати світ на краще. Багато канадських стартапів та розробок працюють в цій сфері. 
Країна є активним учасником світової економіки у галузі високих технологій та інновацій, підтримує 
конкурентоспроможність на високому рівні у ключових для держави галузях та є однією з країн-лідерів у 
галузі розвитку інноваційних технологій. Канада може стати однією з перших країн, яка надасть кошти та 
інфраструктуру для широкомасштабних, довгострокових проєктів «відповідального розвитку» штучного 
інтелекту. 

 
1. 17 цікавих фактів про ШІ в Канаді, [online] Доступно: https://reviewlution.ca/resources/facts-about-ai/  
2. Штучний інтелект (AI) в Канаді, [online] Доступно: 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/artificial-intelligence  
3. Топ-10 стартапів зі штучного інтелекту в Канаді, [online] Доступно: https://tracxn.com/explore/Artificial-

Intelligence-Startups-in-Canad  
4. 38 найкращих стартапів Канади в галузі ШІ, [online] Доступно: https://www.aistartups.org/country/Canada  
5. Перспективи штучного інтелекту в Канаді, [online] Доступно:https://www.robic.ca/en/2017/05/landscape-

artificial-intelligence-canada/  
 
 

А.Конотопська 
Науковий керівник – к.е.н, доц.. кафедри ММП Пасінович І.І.  

 
АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛЬ КСВ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ 

 
Оскільки соціальна відповідальність в США пройшла тривалий шлях розвитку та має свої унікальні 

особливості, вчені виділяють її в окрему, американську модель КСВ. Важливим є розгляд історичних 
передумов формування КСВ в США, що дає нам підстави виокремити декілька етапів: 

1) Зародження концепції КСВ (часи промислової революції, друга половина ХІХ стол.) Посилилась 
критика нової фабричної системи, яка сприяла появі соціальних проблем, зокрема бідності та трудових 
заворушень. У відповідь серед промисловців зростало занепокоєння добробутом робітників, умовами праці та 
зайнятості жінок та дітей, відбулося зростання філантропії, у другій чверті ХІХ ст. 

2) Розвиток КСВ (1970-і роки ХХ стол.). Зросло негативне ставлення до ділового світу. У 1971 р. 
Комітет економічного розвитку запропонував концепцію «суспільного контракту» між бізнесом і суспільст-
вом. Цей договір висунув ідею про те, що компанії функціонують і існують завдяки суспільній згоді, а отже, є 
зобов’язання робити внесок у задоволення потреб суспільства. 

3) Активне проникнення КСВ у систему взаємовідносин бізнесу та суспільства (1980-ті рр.): Президент 
Р. Рейган закликав топ-менеджерів компаній взяти на себе частину витрат на вирішення низки суспільних 
проблем. Поступово в американських компаніях формувалася система соціального захисту, було створено 
спеціальні фонди соціального захисту [1]. 

4) Загальне визнання КСВ в США (кінець XX ст.): Знаковою подією стала публікація автора бізнес-мене-
джменту та професора Університету Джорджії Арчі Б. Керрола статті «Піраміда корпоративної соціальної 
відповідальності» (1991), у якій він окреслив сфери, які є вирішальними для впровадження КСВ в організації. 

5) Імплементація КСВ у бізнес-стратегії компаній (початок 2000-х рр..): Поступово багатомільйонні 
компанії, такі як Wells Fargo, Coca-Cola, Walt Disney і Pfizer та багато інших включили КСВ-концепцію у свої 
бізнес-процеси. 

6) КСВ розглядається як інструмент забезпечення сталого розвитку (від 2015 р. і до сьогодення). 
Компанії стали долучатися до досягнення Цілей сталого розвитку, публікувати нефінансові звіти, в яких 
відображали ESG-показники (екологічні, соціальні й управлінські активності). До ESG-показників значно 
зросла увага з боку інституційних інвесторів та різноманітних груп стейкхолдерів . 

У своїй діяльності американські корпорації більшу увагу надають зовнішній КСВ. Відповідно 
основний акцент робиться на поведінку корпорацій на ринку, розбудову позитивних відносин підприємства з 
регіональною та місцевою вла¬дою, охорону навколишнього середовища. Не втручаючись безпосередньо у 
формування програм КСВ, держава опосередковано підтримує та стимулює цей напрям діяльності бізнесу 
через просвітництво та створення системи стимулів (пільг і субсидій) [2] Тому, враховуючи все вищенаведе-
не, можемо виокремити специфічні риси американської моделі КСВ, а саме: добровільний характер участі 
бізнесу у вирішенні соціальних проблем; соціальна діяльність компанії має чітко окреслені напрями; компанії 
контролюють цільове використання витрачених коштів та очікують на конкретні результати заходів; 
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втручання держави відбувається опосередковано; пріоритетом є вирішення соціальних проблем на рівні 
місцевої громади та окремого регіону. 

Ознайомлення із рядом кейсів американських компаній свідчить про велику увагу їх до проблеми 
забезпечення сталого розвитку, насамперед охорони довкілля. Хоча, як було зазначено вище, держава прямо 
не змушує суб’єктів бізнесу до соціально відповідальних дій, вони добровільно беруть на себе зобов’язання в 
соціальній й екологічній сферах. Наведемо окремі приклади: 

• мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's перейшла на пакувальні матеріали з 
невибіленого паперу вторинного виробництва і цим на 30% знизила обсяг своїх твердих відходів. 

• у мережі кав'ярень Starbucks продається лише «справедлива» кава». Це означає, що продукція, що 
продається, була виготовлена без використання дитячої праці і з дотриманням усіх соціальних і 
санітарних норм.  

• Microsoft під впливом свого співзасновника і найбільшого в світі філантропа Білла Гейтса 
встановила орієнтир серед корпорацій для проведення своїх КСВ-ініціатив. Компанія ініціювала 
різні проекти з КСВ по всьому світу з метою розширення можливостей людей через освіту та 
доступ до технологій, захист прав людини та підтримку навколишнього середовища [3]. 

Отже, основний акцент в американській моделі соціальної відповідальності робиться на зовнішні 
сфери її прояву, окрім цього американська модель соціальної відповідальності ініціюється самими компа-
ніями і передбачає максимальну самостійність корпорацій у визначенні свого суспільного внеску. У США не 
існує жорсткого закону для КСВ. Однак. на даний час майже всі провідні американські компанії вибудовують 
свої стратегії довгострокового розвитку, ґрунтуючись на принципах КСВ. Через КСВ компанії створюють 
свої бренди та легше залучають інвестиції. 

 
1. Історія зародження КСВ в США[Електронний ресурс] –  Режим доступу:  https://thecsrjournal.in/a-

brief-history-of-corporate-social-responsibility-in-the-us/  
2. Моделі КСВ [Електронний ресурс] –  Режим доступу: https://studfile.net/preview/5350171/page:5/   
3. Приклади соціально-відповідальних підприємств США [Електронний ресурс] –  Режим доступу: 

https://studwood.net/1078942/menedzhment/primery_sotsialno_otvetstvennyh_predpriyatiy?ysclid=l81ki4l1m588674
6717 

 
 

Д. Мельник 
Науковий керівник – д.е.н, професор Станасюк Н. С.   

 
ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО КИТАЮ 

 
Наприкінці 1970-х років Китай почав серію реформ, стартуючи з фермерів і аграрної промисловості 

для переходу від планової економіки до моделі соціалістичної планово-ринкової економіки з китайською 
специфікою, і вже незабаром ці загальнонаціональні реформи досягли великих успіхів. З 1979 по 2002 рік 
середньорічні темпи зростання реального ВВП Китаю досягли 9,4%, а реального ВВП на душу населення – 
8,1%. Ще в 1981 році 88 відсотків китайського населення жили в крайній бідності; сьогодні це менше одного 
відсотка. Фантастичні досягнення економічної реформи Китаю за останні десятиліття тепер визнано дивом в 
історії економічного розвитку. 

Смерть правителя Мао Цзедуна в 1976 році дозволила реалізувати нову стратегію економічного і 
соціального розвитку. Зміни почались після того, як еліта Китаю визнали, що рухались не в правильному 
напрямку. Для подолання кризи і бідності від «Великої культурної революції» 1966-1976 років Deng Xiaoping, 
новий лідер і головний реформатор в історії Китаю, об’їздив з колегами в спеціальних делегаціях країни 
Західної та Східної Європи, Японію та США для перейняття досвіду капіталістичних країн які мали великі 
успіхи, і для аналізу ситуації в країнах, де реформи провалились.  

Після приїзду «трохи більше ніж за місяць перевірки наші очі відкрилися. Усе, що ми побачили і 
почули, вразило кожного з нас. Ми були надзвичайно стимульовані. Ми вважали капіталістичні країни 
відсталими та декадентськими. Коли ми покинули нашу країну і розглянулись довкола, то зрозуміли, що все 
зовсім по-іншому». [1] 

Основними факторами, які дали можливість Китаю творити дива з економікою, були її геополітичні та 
демографічні особливості. Сусіди – індустріально розвинуті країни, які готові вкладатись в новоспечену 
народну республіку. Територія з корисними копалинами, красою природи колосальна. Вихід до моря великий, і 
дозволяє ефективно торгуватись зі всіма розвинутими країнами в тихому океані. Перетворення портів у вільні 
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економічні зони було геніальним шляхом для заохочення капіталовкладення в розвиток тих регіонів. А бебі-
бум 1962-1973 рр. дав країні дуже багато молодого робочого населення, яке було готове працювати за мізерну 
плату. В кінці виходять якісні товари за маленьку ціну. Це приваблювало все більше інвесторів. 

Влада вміло користалась можливостями. Рішення були розумними та якісними. Виявилось, що 
поступовий перехід краще «шокової терапії». [2] Китай міг таким чином пристосуватись до змін, вчасно 
реагувати на виклики, експериментувати. У книзі «Ідеї майбутнього Китаю» китайський економіст Вейін 
Чжан писав про Ден Сяопіна: «Однак Ден Сяопін розумів, що реформи відрізняються від будівництва 
будівель. Вони не можуть бути побудовані за заздалегідь розробленими кресленнями. Замість цього слід 
застосувати підхід «перетнути річку, відчуваючи каміння» ». [3] 

Реформи починались із самого низу – аграрної промисловості. Надання селянам, сім’ям землі покра-
щило виробничу активність. Будується 180 тис. км доріг. Селянам видають техніку за пільговими цінами, 
кредити доступні кожному. Це допомагає 720 мільйонам селян добитись нормального рівня життя. У 2000 
році сільський малий бізнес давав 1/3 промислової продукції країни і становив чверть експорту. [4] 

Хоч би як інтенсивно розвивався бізнес, вирішальне слово завжди буде за держрегулюванням і 
держконтролем. Планово-ринкова система керування дозволяла як приваблювати інвестиції, так і з інфляцією 
боротись. У 2007—2008 роках вона була до 6%, а інвестицій прибуло 68,12 млрд. дол. Рекордом була сума 
290,93 млрд. дол. у 2013 році. (253,1 млрд. – 2020 р). 

Китай своїм прикладом доводить, що все можливо, якщо до цього братись з розумом і заповзяттям. 
Треба лише підібрати правильну стратегію, правильні інструменти і правильну мету.  З будь-якої ситуації є 
вихід, навіть з такої катастрофічної, яка була в Китаї після революції.  

 
1. Vogel E. F. Deng Xiaoping and the Transformation of China : Книга. Belknap Press: An Imprint of 

Harvard University Press, 2013. 928 p. 
2. Popov V. Shock Therapy Versus Gradualism Reconsidered: Lessons From Transition Economies After 15 Years 

Of Reforms. TIGER Working Paper Series. 2006. No. 82. 
URL:  https://www.econstor.eu/bitstream/10419/140734/1/505623722.pdf  

3. RAINER ZITELMANN. Explaining China’s economic miracle. The IEA. URL: https://iea.org.uk/explaining-
chinas-economic-miracle/ (date of access: 05.10.2022). 

4. Симоненко П. Китайське диво.  Голос України. URL: http://www.golos.com.ua/article/164201 (дата 
звернення: 05.10.2022). 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ ЗАВДЯКИ IoT  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN 
 

Автоматизовані процеси відіграють важливу роль у веденні успішного бізнесу. Часто автоматизують 
рутинні процеси, які можна описати простими алгоритмами дій. 

Для дистанційної реєстрації будь-якого показника і передачі цієї інформації необхідно передбачити канал 
зв'язку між пристроями, за допомогою якого може відбуватися «зв'язок пристроїв». З розвитком стільникового 
зв’язку та технологій використання дротового з’єднання поступилося місцем бездротовій передачі даних. 

Завдяки переходу на бездротову передачу даних дистанційні вимірювання можна проводити за 
допомогою віддалених об'єктів або індикаторів у рухомих мобільних механізмах. Ця технологія міжмашинної 
взаємодії називається Machine-to-Machine (M2M). 

У М2М технології зазвичай використовують такі канали для передачі даних, як Internet, SMS, CSD або 
голосовий канал. Найбільш поширений та дешевий – Internet. 

Багато виробників продукції використовують технологію М2М для вдосконалення власної продукції та 
надання кінцевим споживачам більше сервісу та можливостей. 

Наприклад, системи «розумний будинок», GSM-сигналізації, лічильники з дистанційною передачею 
показників та інше. Такі технології, які за допомогою М2М розширюють можливості пристроїв, називають 
«інтернет речей» (IoT – Internet of Things) [1] – концепцію мережі, яка складається з взаємопов’язаних 
фізичних пристроїв із вбудованими датчиками та програмним забезпеченням, яке дозволяє автоматично 
передавати та обмінюватися даними між фізичним світом і комп’ютерними системами. режимі, викорис-
товуючи стандартні протоколи зв'язку. Окрім датчиків, мережі можуть вбудовувати виконавчі пристрої у 
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фізичні об’єкти та підключатися один до одного через дротові або бездротові мережі. Ці взаємопов’язані 
пристрої мають здатність зчитувати та активувати, програмувати та ідентифікувати, а завдяки використанню 
розумних інтерфейсів також усувають потребу в участі людини [2]. 

Отже, до переваг IoT для бізнесу можна віднести автоматизацію процесів. Це своєю чергою знижує трудо-
витрати; здешевлює процес виробництва; скорочує обсяги відходів; підвищує якість послуг або виробленого 
продукту; спрощує логістику. Впровадження IoT буде корисним для будь-якої галузі або сфери бізнесу: 

• Для електроенергетики, щоб за допомогою дистанційного моніторингу поліпшити контроль роботи 
підстанцій і ліній електропередачі. 

• Для медицини, щоб розумні пристрої допомагали цілодобово контролювати стан пацієнта. 
• Для сільського господарства, щоб розумні ферми й теплиці самостійно дозували полив і кількість 
добрив. 

• Для логістики, щоб максимально скоротити вплив людського фактору та зменшити вартість 
вантажоперевезень. 

• Для пасажирського транспорту, щоб краще контролювати рух, оптимізувати маршрути, навігацію, 
системи оповіщення, безпеки на дорогах і багато іншого [3]. 

Як у всього в цьому світі, в Інтернету речей є свої недоліки: 
• Безпека – у багатьох побутових і виробничих пристроях не шифрується бездротова передача даних або 
неможливо встановити безпечний пароль достатньої складності. Тому Інтернет речей часто піддається 
атакам хакерів. Кіберзлочинці знаходять вразливі місця в системі й отримують контроль над вашими 
пристроями: можуть керувати технікою, закривати та відкривати електронні замки, стежити за допомо-
гою відеокамер і датчиків на приладах, здійснювати фішингові атаки, завантажувати віруси. 

• Правові аспекти впровадження IoT все ще не оформлені чітко [4]. 
Також набирає популярності англійський термін Internet of Everything, IoE – Інтернет усього або Все. 

Це явище викликало занепокоєння щодо конфіденційності інформації та призвело до появи нового терміну 
IoT security [5, 6]. 

Тому зараз активно обговорюють тему використання технології Блокчейн в якості гаранта безпеки. 
Блокчейн (Blockchain) – вибудуваний за певними правилами безперервний послідовний ланцюжок блоків, що 
містять інформацію. Найчастіше копії ланцюжків блоків зберігаються на безлічі різних комп'ютерів 
незалежно один від одного. Вперше термін з'явився як назва повністю реплікованої розподіленої бази даних, 
реалізованої в системі «біткоїнів», через що блокчейн часто відносять до транзакцій в різних криптовалютах, 
проте технологія ланцюжків блоків може бути поширена на будь-які взаємопов'язані інформаційні блоки. 
Саме розподілена архітектура Blockchain гарантує досить високу безпеку всієї IoT – системи [7]. 

Переваги технології Блокчейн, які забезпечують її ефективне використання у середовищі Інтернет речей: 
• Блокчейн є публічною розподіленою базою всіх транзакцій у мережі, яка підтримується 
одноранговою мережею; 

• мережа Блокчейн стійка до збоїв, оскільки вона функціонує без єдиної точки відмови; 
• Блокчейн є незмінною і довговічною розподіленою базою і, як тільки транзакції записані в Блокчейн, 
вони не можуть бути змінені або видалені; мережа Блокчейн має високий ступінь масштабованості; 

• усі транзакції в мережі Блокчейн захищені криптографічними методами;  Блокчейн дає змогу 
пристроям здійснювати операції автономно без довіреної сторони. 

Технологія Блокчейн пропонує рішення проблеми безпеки і конфіденційності у середовищі Інтернет речей [8]. 
Отже, на цьому етапі технологічного та соціального розвитку IoT активно впроваджується не глобально, а в 

компаніях, які займаються виробництвом товарів, енергетикою, транспортом тощо. Очікується, що продуктивність 
і конкурентоспроможність будуть залежати від нових технологій. Складність масштабування цього досвіду 
полягає в тому, що кілька систем від різних постачальників потрібно об’єднати в одну, а налагодження їхньої 
гармонійної роботи є складним завданням. А для вирішення проблем безпеки має допомогти впровадження 
технології блокчейн, адже вона багатообіцяюча, але все ще потрібні додаткові дослідження. 

 
1. Що таке M2M (Machine-to-Machine) та IoT (Internet of Things) [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:https://business.diia.gov.ua/ handbook/tehnologii-dla-avtomatizacii-biznesu/so-take-m2m-machine-to-
machine-ta-iot-internet-of-things-ta-ak-z-ih-dopomogou-mozna-avtomatizuvati-biznes-procesi.  

2. Інтернет речей [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ist.knu.ua/web/p/iot.  
3. ІоТ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://hub.kyivstar.ua/news/iot-abo-internet-rechey/.  
4. Що таке Інтернет речей і чому це важливо [Електронний ресурс] -Режим доступу: 

http://iot.kpi.ua/web/site/about.  
5. Internet of things [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.it.ua/ knowledge-

base/technology-innovation/internet-veschej-internet-of-things-iot.  
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6. Технологія Блокчейн в системі захисту інформації [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/35489.  

7. Дослідження особливостей технології Блокчейн  в інформаційних технологіях передавання даних 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/part_1/14.pdf.  

8. Блокчейн [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-
innovation/Блокчейн . 

 
Ю. Олійник 

Студ. групи ФБ-21 
Науковий керівник – к.е.н., доц.каф. ММП  Л. П. Сай 

 
ВПЛИВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ НА ПОСТУПЛЕННЯ  

ПРИВАТНИХ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ З-ЗА КОРДОНУ 
 

За статистичними даними, загалом за період з 2011-2021 рр.  з України виїхали майже 3,3 мільйона грома-
дян, які  переказали на батьківщину більше 100 млрд.дол. Пік грошових переказів припав на 2021р. – 14019 
млн.дол. [2]. Найбільше громадян україни емігрувало в Польщу тому не дивно, що у 2021р. найбільша частка 
33,1% (4647 млн. дол.)  від загальної суми приватних грошових переказів, поступила з цієї країни. Крім того, 
значні суми переказів поступили з США (1491млн.дол), Великобританії (988 млн.дол) і Чехії (877 млн.дол.). Варто 
зазначити, що така географічна структура грошових переказів зберігається не один рік. 

Приватні грошові перекази являють собою дохід домашніх господарств, що надходить від інших 
домогосподарств з-за кордону, і пов'язані з тимчасовою або постійною міграцією населення. 

Приватні грошові перекази є одним із суттєвих джерел поступлення  іноземної валюти в Україну. Вони 
впливають на  валютний ринок, забепечують дохід всім секторам економіки, а відповідно, і  податкові надходжен-
ня в бюджет, бо використовуються для купівлі товарів і послуг. 

Приватні грошові перекази є динамічним показником, на зміну якого впливають чимало факторів, але, 
насамперед, це: величина оплати праці, яка є основним показником для виміру величини грошових переказів,  
витрати мігрантів та податки, що сплачуються ними в країні перебування.  

Для аналізу динаміки зміни показників приватних грошових переказів було використано показники НБУ та 
Мінфіну [1,2].  Проаналізувавши приватні перекази у 2022 році, можна побачити зменшення їх величини на 463 
млн. $, у порівнянні з 2021 роком. Чинником такого різкого падіння є, насамперед війна в Україні, а тоді вже зміна 
оплати праці, збільшення витрат мігрантів у країні перебування та збільшення сплачених ними податків. 
Всередньому, за 2022 рік витрати іммігрантів в країні перебування збільшилися на 11%, в порівнянні з попереднім 
роком (через зростання цін в приймаючій країні і зростання витрат на членів сім’ї, які змушені були виїхати з 
України), а витрати на сплату податків –  на 20%. Крім того, на зменшення переказів вплинуло те, що більшість 
сімей, які були отримувачами приватних переказів в Україні емігрували за кордон.  

Результати прогнозування зміни обсягу приватних переказів подано на рис. 1, з якого можна зробити 
висновок про прогнозоване збільшення показника витрат імігрантів в країні перебування, зменшення їх реальної 
оплати праці на суму витрат і, відповідно, зменшення приватних переказів до суми 906-960 млн. $.  

 

 
Рис. 1. Прогнозування величини приватних переказів в Україну на 2023р. 
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Отже, динаміка зміни приватних переказів вказує на низхідний характер їх поступлень в Україну у 2022-
2023 рр., що відобразиться у зменшенні відповідної статті платіжного балансу та матиме негативний вплив на стан 
економіки України. 

 
1. НБУ «Грошові перекази за 2021-2022р.»  .URL: https://bank.gov.ua/files/ES/Perekaz_m.xlsx 
2. Мінфін. URL: https://minfin.com.ua/ 

 
 

А.Р. Томашевська 
ст. гр. МЕБА-21з 

Науковий керівник –  к.е.н., проф. Чернобай Л.І. 
 

РИЗИКИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ТЗОВ «ЛЕОНІ») 

 
Провадження виробничо-господарської діяльності супроводжується непередбачуваними ситуа-

ціями, так званими ризиками, які змінюють хід подальших дій. В більшості випадків ризики не дають 
можливості отримати очікуваний результат, хоча, є винятки, коли ризики чинять позитивний вплив [1]. 

Ризики виробничої діяльності є одним із видів підприємницьких ризиків. Виробничі ризики – це 
ризики, пов’язані з виробничою діяльністю підприємства та виробництвом продукції, в процесі чого під-
приємство стикається з проблемами нестачі сировини чи робочого персоналу, неефективним 
використанням технологій виробництва, зростання цін на ринку [2].  

До основних причин виникнення ризику виробничої діяльності можна віднести: 1) зниження 
запланованих обсягів виробництва та реалізації продукції внаслідок зниження трудомісткості праці, 
простою обладнання, втрат робочого часу, відсутності необхідної кількості вихідних матеріалів, під-
вищеного відсотку браку виробничої продукції; 2) зниження цін, за якими планувалось реалізувати 
продукцію або послуги через її недостатню якість, непередбачуваними змінами ринкової кон’юнктури, 
зниженням попиту, ціновою інфляцією; 3) збільшення обсягу матеріальних витрат у результаті 
перевитрат матеріалів, сировини, палива, енергії, а також за рахунок збільшення транспортних витрат, 
торгових націнок, накладних та інших побічних витрат; 4) фізичний та моральний знос обладнання [3]. 

За результатами аналізування особливостей виробничих ризиків ТзОВ «Леоні» [4,5,6,7] 
встановлено збільшення тривалості виробництва продукції під впливом  транспортного ризику. 
Залежність діяльності ТзОВ «Леоні» від партнерів зі Словаччини та Німеччини та інших країн і клієнтів 
холдингу полягає у доставці необхідної сировини і матеріалів для виробничих потреб. Так, якщо в 
середньому виробничий цикл партії кабельної в’язки триває 7 днів, включаючи доставку сировини з 
консолідованого центру (в середньому 2 дні) та розвантаження її на склади ТзОВ «Леоні» (1 день), то 
при затримці транспорту хоча б на 1 день, тривалість виробничого циклу зросте, відповідно зростуть 
додаткові витрати на простій, а також може зменшитись сума договору закупівлі готової продукції. 

Іншим не менш важливим ризиком виробничої діяльності ТзОВ «Леоні» є ризик технологічний. 
Неправильне застосування технологій виробництва призводить до зростання показників незавершеного 
виробництва та втрат від браку. Незважаючи на застосування запатентованої технології LEONI AG та 
постійних досліджень, удосконалень та уведення у виробництво інновацій, ці показники останнім часом 
зростають. Відділ контролю якості ТзОВ «Леоні» не може допустити до експорту продукцію, яка 
виготовлена невідповідно, тому підприємство несе втрати коштів та часу на виготовлення іншої партії.. 

Ризик плинності кадрів – один з тих, з яким стикнулось підприємство за останній рік. Так, у 2020 
р. кількість працівників різко зменшилась. Причиною цьому стала пандемія Covid-19, через яку довелось 
вжити низку протиепідемічних заходів і дотримуватись карантинних обмежень. Відповідно, працівники 
залишались дома на довгий проміжок часу, а заробітна плата за цей період зменшилась майже на 2/3. 
Наслідком такої ситуації стало масове звільнення працівників та їх міграція закордон в пошуках роботи.  

Ризик плинності кадрів є небезпечний тим, що окрім зменшення чисельності робочої сили, змен-
шуються обсяги виробництва та реалізації. Як бачимо, зменшення кількості працівників у 2020 р. 
призвело до зменшення загальних обсягів виробництва та реалізації продукції. Розвиток взаємозалежних 
подій графічно відображені на рис. 1. 
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Рис. 1. Залежність обсягів виробництва та реалізації продукції 
від середньої кількості працівників «Леоні» 

 
Загалом, за результатами дослідження виробничих ризиків на прикладі ТзОВ «Леоні» було 

сформовано ланцюг ризиків, наведений на рис. 2. 

 
Рис. 2. Ланцюг ризиків ТзОВ «Леоні» 

 
Отже, в результаті огляду теоретичних аспектів поняття ризиків виробничої діяльності та аналізу 

виробничих ризиків ТзОВ «Леоні» в умовах міжнародної співпраці України та Словаччини було виділено 
декілька основних та найбільш небезпечних: 

− ризик плинності кадрів робітничих професій та пов’язане з ним падіння обсягів виробництва та 
реалізації продукції; 

− технологічний ризик, наслідком якого є зростання незавершеного виробництва та втрат від браку; 
− транспортний ризик, а саме, обмеження руху транспортних засобів та простій транспорту на 

внутрішній чи зовнішній території, що зумовлює збільшення тривалості виробничого циклу.  
 

1. Тюленєва Ю.В. Визначення категорії «ризик підприємницької діяльності» як основа ефективної 
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І. Троцько 
Науковий керівник – к.е.н., ст.викл. каф. ММП Х.В. Дрималовська 

 
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ 

 
Посилення ролі глобалізації, що супроводжувалась появою транснаціональних корпорацій, істотно 

активізувало міграційні процеси, які визначають основні тенденції сучасного світового розвитку. Такий вид 
міжнародної міграції, як нелегальна міграція, проблеми якої з кожним роком зростають, сьогодні набула 
нових масштабів і є загрозою економічним інтересам і громадській безпеці не лише України, а і світовій 
спільноті в цілому. Таким чином, актуальність даної роботи визначається потребою розглянути динаміку про-
цесів нелегальної міграції, їхні причини та вплив на міжнародну економіку; необхідністю аналізу та 
узагальнення даних, потрібних державі для формування та здійснення міграційної політики.  

Нелегальну міграцію можна визначити як масове негативне явище соціального характеру, що полягає у 
переміщенні осіб з однієї країни до іншої з порушенням (не дотриманням) міграційного законодавства обох 
країн. Дослідження свідчать, що нелегальна міграція існує лише як частина зовнішньої міграції і має вагоме 
значення в структурі міграційних потоків. Вона є соціально небезпечним, шкідливим, протизаконним 
явищем, яке реально загрожує економічним інтересам і громадській безпеці держави. Така міграція є однією з 
причин зростання злочинності, поширення небезпечних захворювань, розвитку підпільного ринку праці, 
виникнення напруженості у відносинах між державами [1]. 

Попри розмаїття підходів до вимірювання контингенту нелегальних мігрантів, жодного універсального 
методу оцінки чисельності цієї категорії населення не існує. Передусім це пов’язано з характером нелегальних 
переміщень, з тим, що нелегальні мігранти не реєструються в жодній офіційній базі даних, намагаються уникнути 
будь-яких опитувань та інших контактів. Найчастіше доступні дані про нелегальну міграцію отримують з націо-
нальних адміністративних джерел, які вимірюють дотримання міграційного законодавства, а не нелегальну 
міграцію як таку. Існує багато джерел формування даних про це явище, а саме: заявки на програми добровільного 
повернення, примусове повернення, прикордонні затримання, відмови у в’їзді в країну [2, 3].  

Щодо причин виникнення нелегальної міграції, то тут все максимально просто, адже основними причинами 
є високий рівень безробіття, кримінальної злочинності у країні походження, вкрай несприятливі умови для життя, 
політичний занепад влади, війни, стихійні лиха, переслідування, дискримінація за певними ознаками. 

Як показують дослідження, у той час як інформація про нелегальні потоки до Європи та США є більш 
доступною, менше відомо про динаміку цього процесу в Африці, Азії та Латинській Америці, хоча нелегаль-
на міграція в цих регіонах оцінюється як значна. Саме з цих регіонів направлені основні потоки нелегальних 
мігрантів у більш розвинуті країни.  

Так у 2021 році прикордонний патруль США виявив 1,52 мільйона нелегальних мігрантів на кордоні 
США та Мексики; у 2020 році це число становило 491 000. У 2021 році збільшилась кількості нелегальних 
перетинів кордону людьми з Еквадору, Бразилії, Нікарагуа, Венесуели, Гаїті та Куби, багатьох з яких 
шукають притулку в Сполучених Штатах [3]. Міграція для США – це те явище, що дає значний вплив на 
більшість сфер, зокрема економічну, соціальну та напряму впливає на безпекову ситуацію в державі. 

У Європі основні потоки мігрантів прибувають із Лівії, Іраку, Афганістану та Сирії. У кожній країні цього 
регіону свої настрої щодо міграційних процесів. Наприклад, Німеччина залишається лідером за кількістю прий-
нятих мігрантів, а у Великій Британії антиміграційні настрої призвели до того, що 23 червня 2016 р. відбувся Ре-
ферендум щодо членства Великої Британії в ЄС, де більшість населення проголосувало за вихід із ЄС [1]. 

Щодо ситуації в Україні, то загалом кількість нелегальних мігрантів є невеликою порівняно із загаль-
ною чисельністю населення. За оцінками дослідження, на кінець 2019 року вона коливається від 37 700 до 
60 900 осіб. Цікаво те, що мігранти розглядають Україну не як країну призначення, а як країну транзиту, де 
вони змушені залишатися через непередбачені обставини на шляху до європейських країн [4]. 

У результаті цього можна зробити висновок, що питання нелегальної міграції не втрачає своєї 
актуальності в сучасному світі. Зважаючи на характер переміщень можемо сказати, що нелегальна міграція не 
є статистичним явищем, вона швидко розвивається у просторі та часі. Викликає низку гострих проблем у 
контексті розвитку людського потенціалу. Тому розробка чітких механізмів дій та комплексних заходів 
залишається проблемою сьогодення для багатьох держав світу.  

 
1. Грищенко Н. І. Нелегальна міграція як виклик Європейській інтеграції. URL: 

https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/43925/3/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%
BA%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf 
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ресурс]. – URL: https://ukraine.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1861/files/documents/irregular_migrants_in_ukraine_eng.pdf 
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РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В РЕГІОНІ 
 
Процес латиноамериканської інтеграції почався в 1960-і рр., коли були підписані перші угоди про 

перші інтеграційні угрупування. Сьогодні в Латинській Америці діють:  4 митних союзи (Меркосур, Андське 
співтовариство, КАРИКОМ, Центральноамериканська система інтеграції),  18 зон вільної торгівлі як багато-, 
так і двостороннього формату, у тому числі між Меркосур і Андським співтовариством і одна рамкова угода 
між Меркосур і Мексикою.  

Найсильнішими економічними інтеграційними об’єднаннями Латинської Америки на початку XXI ст. 
були МЕРКОСУР та Андське співтовариство націй. Головною особливістю АСН є створення інституціональ-
ної структури з наднаціональними функціями за моделлю ЄС, тоді як МЕРКОСУР відрізняється децен-
тралізованою організаційною структурою, в основу якої покладений принцип консенсусу.  

Участь країн в МЕРКОСУР забезпечує їм: 1)    вільний руху чотирьох чинників виробництва; 2)    вико-
ристання єдиної митної політики щодо третіх країн; 3)    забезпечення координації макроекономічної полі-
тики, політики в галузі сільського господарства, податкової і грошової систем; 4)    проведення координації і 
узгодження законодавства стосовно економічної політики; 5)      збільшення конкурентоспроможностію 

Успіхи МЕРКОСУР у торговельно-економічній сфері в поєднанні з діяльністю зі зміцнення миру і 
розвитку демократії призвели до подальшого зростання його авторитету і розширення співробітництва з боку 
Латинської Америки..  

Багатий на корисні копалини регіон Латинської Америки має стратегічне значення у конкурентній 
боротьбі розвинених країн за енергоресурси. Нині він сприймається не тільки як експортер продукції 
аграрного сектора та легкої промисловості, але й як перспективний партнер в інвестиційній, енергетичній, 
космічній, атомній і військовотехнічній сферах 

Більшість країн Латинської Америки вступили в XXI ст. на хвилі глибоких позитивних зрушень у всіх 
сферах суспільного життя. Однак, ще залишається низка невирішених проблем, які стримують реформи в 
країні, і  пов’язані вони з корупцією, нелегальним виробництво наркотиків, бідністю, безробіттям, негра-
мотністю, що зумовили прихід до влади на початку ХХІ ст. «лівих» урядів у багатьох країнах регіону[1]. 

Загалом, інтеграційні утворення в латиноамериканському регіоні відіграли позитивну роль в економічному 
розвитку країн Латинської Америки та стабілізуючу роль в політичному контексті. Тісні взаємини регіонального 
утворення країн Латинської Америки з ЄС за безпосереднього сприяння іберійських країн у рамках процесу 
розвитку інтеграції ібероамериканських країн і втілення у життя спільних програм  сприяє економічному розвитку 
латиноамериканських країн і стабілізації і демократизації їх політичного життя [1]. 

 
1. Галушка Є.О., Олефір А. Зовнішньоекономічні зв’язки країн Латинської Америки та перспективи їх 

розвитку. Вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 2015. Вип. 4. С. 50–55. 
2. Киридон А. Латинська Америка в сучасному світі: основні тенденції розвитку / А. Киридон, О. Аладіна, О. 

Гусейнова [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://jrnl.nau.edu.ua/ index.php/IMV/article/viewFile/2945/2906 
Кулініч Т.О. Латиноамериканська регіональна інтеграція в ібероамериканському континенті. Актуаль-

ні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 119. С. 75-82. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ МИТНОЇ РЕФОРМИ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Однією із перших інституцій, в якій відбулись суттєві зміни через введення воєнного стану, стала 

митниця. Значну кількість нормативно-правових актів ухвалили Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 
України, профільні органи виконавчої влади.  

Верховна Рада наприкінці березня ухвалила зміни до норм податкового та митного законодавств. Дані 
зміни не лише спрощують порядок митного оформлення товарів, транспортних засобів, а й надають певні 
пільги для імпортерів. Ці заходи спрямовані на забезпечення майже безперешкодного ввезення з-за кордону 
вантажів, які є особливо актуальними в умовах воєнного стану (гуманітарна допомога, товари першої 
необхідності, продукти харчування, паливо та інші). Перш за все вони спрямовані на оперативне, безпе-
решкодне та повноцінне забезпечення населення та Збройних Сил України всім необхідним у такий складний 
час [3; 4]. 

24-го березня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про безмитне ввезення автомобілів, а 5 
квітня цього року він набув чинності. Було скасовано митні платежі під час ввезення транспортних засобів, за 
винятком тих, які мають походження з країни-агресора. Звільнено від акцизного податку та ПДВ ввезення 
транспортних засобів суб’єктами спрощеноі  системи. Проте, Уряд з 1 липня 2022 року повернув сплату 
ПДВ, мита та акцизу для імпорту автомобілів і набрав чинності закон України про скасування пільг. Пільгове 
розмитнення залишається лише у випадку ввезення автомобілів для потреб військових. У такому випадку, 
машини оформлюють як гуманітарну допомогу і вони їдуть окремим коридором на митницях [3; 4]. 

Також на час дії воєнного стану для попередження дефіциту звільняються від оподаткування: податком 
на додану вартість операції з ввезення товарів у митному режимі імпорту, здійснені платниками єдиного 
податку першої, другої та третьої груп, які сплачують податок за ставкою 2%; ввізним митом товари, що 
ввозяться (пересилаються) підприємствами для вільного обігу. 

Кабмін своїми рішеннями дозволяє пропуск або випуск через митний кордон України окремих товарів 
без обов’язку подавати дозвільні документи, потрібні при імпорті (санітарні, екологічні та інші). Товари, які 
за своїми характеристиками можуть належати до культурних цінностей, наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, радіоелектронних засобів, заборонених до ввезення, товари військового призначення 
чи товари подвійного використання, небезпечні відходи пропускатимуть через митний кордон України на 
підставі заяви декларанта про незастосування до таких товарів заборон та обмежень, що вноситься до митної 
декларації у вигляді коду, визначеного Міністерством фінансів України. Достовірність викладеної у заяві 
інформації буде перевірено під час пост-митного контролю [2;3].  

При ввезенні товарів митне оформлення (для зменшення черг на кордонах) здійснюється на підставі 
попередньої митної декларації та повинно бути завершене за одну робочу годину. Плату за виконання митних 
формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом не 
стягуватимуть. Варто наголосити, що новий митний і податковий режим не поширюється на спирт етиловий 
та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн, промислові замінники тютюну, 
рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також на товари, які мають походження або 
ввозяться з росії або іншої держави, визнаної агресором, або ввозяться з окупованої території України. 
Передбачено, що на період запровадження воєнного стану дозволяється реалізовувати вроздріб через аптеки 
етиловий спирт, який використовується як лікарський засіб.  

Органам місцевого самоврядування надається право приймати рішення про встановлення місцевих по-
датків чи зборів, податкових пільг з їх сплати та вносити зміни до раніше встановлених (зменшувати/збільшувати 
ставки) без застосування вимог регуляторного законодавства. Крім того, відчутним послабленням ведення бізнесу 
є той факт, що на період дії воєнного стану вводиться мораторій на документальні перевірки щодо дотримання 
вимог законодавства з питань митної справи. Тобто, митні органи не проводять документальні перевірки, а акти, 
звірки, заперечення та податкові повідомлення-рішення не надсилаються [4]. 
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Отже, усі ці зміни дозволяють ефективніше працювати українській економіці під час війни. Митні 
органи в умовах воєнного стану працюють в посиленому режимі, адже повинні забезпечити якомога 
швидший процес митного оформлення вантажів, значна частина яких завозиться в Україну у якості 
гуманітарної допомоги.  
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НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  
В МИТНИХ ОРГАНАХ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Корупція має властивість проявлятись у різних сферах життя – публічній та приватній. На сьогодні 

рівень корупції в митних органах залишається високим. Корупція в митних органах підриває економічну 
безпеку країни, її авторитет та зовнішньоекономічний потенціал. Керівництво Державної митної служби 
України прийняло рішення про те, щоб докорінно змінити митну систему, де однією з головних цілей є 
створити механізм боротьби з проявами корупції. Через це керівництво Митної служби України схвалило 
Концепцію реформування Митної служби України «Обличчям до людей». На основі цього, митні процедури 
мають реалізуватись законно, просто, прозоро, безпечно, чесно та швидко, а боротьба з проявами корупції – 
стати невід'ємною складовою частиною [1]. 

Профілактика та протидія корупції в системі митних органів ДМС здійснюється уповноваженими 
органами, що в своїй сукупності складають систему інститутів, діяльність яких спрямована на боротьбу з 
корупцією в державній митній службі. До вказаних органів, відповідно до чинного законодавства, слід 
віднести: Національне антикорупційне бюро (далі – НАБУ); Національне агентство з питань запобігання 
корупції (далі – НАЗК); Головне управління внутрішньої безпеки ДМС; Департамент організації протидії 
митним правопорушенням та міжвідомчі мобільні групи [1]. 

За 8 місяців 2021 р. працівники ДМС виявили порушень митних правил майже на 2,8 млрд грн. 
Митницями розглянуто 12 582 справи та накладено штрафів на суму майже 490 млн грн. За результатами 
розгляду справ накладено стягнень майже на 1,7 млрд грн. За 8 місяців 2022 р. працівники ДМС виявили 
7 793 порушень митних правил на 2,2  млрд грн (що порівняно з 2021 р. на 6 млрд грн менше). Митницями 
розглянуто 7 851 справу та накладено штрафів на суму майже 324 млн грн. На розгляд до суду передано 4 033 
справи про порушення митних правил на суму 2,4 млрд грн. За результатами розгляду справ судами 
накладено стягнень на суму понад 1 млрд грн [2]. 

На думку керівництва Державної митної служби України, в межах впровадження реформи «Обличчям 
до людей» запобіганню корупційним проявам слугуватимуть такі заходи: встановлення часових нормативів 
митного контролю та оформлення товарів, а також на доставку їх до митниць призначення; здійснення мит-
ного оформлення товарів у будь-якому митному органі на території України; створення електронного реєстру 
місць прибуття з правом суб'єкта самостійно обирати місце прибуття; зменшення кількості митних процедур; 
попередження безпідставних відмов у прийнятті митної декларації; декриміналізація товарної контрабанди; 
запровадження відеоспостереження за роботою інспекторів митниці з прямою трансляцією на єдиний 
диспетчерський пункт та в мережу Інтернет; використання сучасних систем сканування для машин та 
контейнерів [2]. 

Ефективною формою запобігання корупції є робота з особовим складом, впровадження норм професій-
ної етики працівника митної служби. Нині з метою запобігання вчиненню корупційних та інших службових 
правопорушень керівництвом митниць і працівниками підрозділів кадрового забезпечення та з питань 
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запобігання корупції проводяться індивідуальні профілактичні заходи з особовим складом. Викладене вище 
дає змогу дійти висновку, що чинне національне законодавство щодо правового регулювання боротьби з 
корупцією в митних органах містить чимало колізій та прогалин, а тому потребує вдосконалення. Зокрема, 
вбачаємо за необхідне внести відповідні зміни та доповнення до чинного законодавства, яким буде 
забезпечуватись регулювання боротьби з корупцією в митних органах. 

 
1. Запобігання та протидія корупції [online] Доступно: Запобігання проявам корупції | Державна 

Митна Служба (customs.gov.ua) [Дата звернення 13.10. 2022] 
2. Фейсбук сторінка Державної митної служби [online] Доступно: Державна митна служба 

України (facebook.com) [Дата звернення 13.10. 2022]. 
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УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ПІД ЧАС ВІЙНИ  
 

В економіці кожної країни експортно-імпортні операції займають важливу роль у формуванні націо-
нальних економічних показників. Українська економіка тільки почала відновлюватись після ковідної кризи, 
як ось довелось крок за кроком переходити до стану військової економіки. Під час бойових дій економіка 
країни трансформується, часто таку трансформацію називають перехід на «військові рейки», що суттєво 
позначається на макроекономічних показниках. 

З травня 2008 р. Україна набула повноправного членства у Світовій організації торгівлі (СОТ). Для 
нашої держави, частка експорту якої у ВВП становила в середньому 50%, це було важливим кроком. Україна 
стала «житницею» світ, і від нашої торгівлі залежала продовольча безпека 400 млн людей, що майже в 10 
разів більше чисельності населення України.  

Торгівля також забезпечує Україні накопичення іноземної валюти та критично важливими енергоре-
сурсами.  

За даними Державної митної служби України наш товарообіг оцінюється в 25 млрд дол. Найбільшими 
торговими партнерами є Китай (товарообіг 3 млрд дол.), Польща (товарообіг 1,8 млрд дол.), Туреччина  
(товарообіг 1,3 млрд дол.) та ін.  

У структурі українського експорту продукція сільського господарства завжди займала чи не найбільший 
відсоток, проте у 2022 р. експорт зернових культур склав лише 3,21 млрд дол. У 2021 р. за аналогічний період 
експорт цієї групи товарів складав 12,35 млрд дол. На другому місці в цьогорічній структурі експорту є чорні мета-
ли, прибуток від продажу яких становить 2,21 млрд дол. Третє місце за даними державної митної служби України 
займає продаж олії та інших жирів рослинного походження (1,57 млрд дол.) 

За оцінкою СОТ, військові дії в Україні завдали серйозного удару світовій економіці, оскільки призве-
ли до зростання цін на продукти харчування та зменшення доступності товарів, які Україна експортує. Таким 
чином, виробництво напівпровідників багато в чому залежить від неону, який постачає Україна. Проте 
найбільший прояв глобального ефекту військових дій в Україні спостерігається на ринку зерна. Скорочення 
поставок зерна та інших продовольчих товарів підштовхнуло ціни на сільськогосподарську продукцію до 
зростання, збільшивши ризики для продовольчої безпеки в бідніших регіонах світу. 

Щодо імпорту, то очікувано, що найбільшу частку складає імпорт мінеральних палив (3,37 млрд дол.). 
На другому місці – імпорт електричних машин, обладнання та їх частини (1,12 млрд дол.) Такий попит на цю 
продукцію був спричинений дефіцитом палива, а потім – стрімкого зростання цін на нього.  

Загалом ми стаємо свідками дуже динамічних змін у міжнародній торгівлі в останні місяці. Звичайно, 
шкода, що вони пов’язані із війною, але наша економіка змогла вистояти навіть за таких умов. Для спро-
щення багатьох процедур в експортно-імпортних операціях 30 серпня 2022 р. Україна приєдналась до 
Конвенції про процедуру спільного транзиту, яка набула чинності вже 1 жовтня цього року. Це дозволить 
українським компаніям здійснювати транзитування товарів територіями країн Європейського Союзу, країн 
Європейської асоціації вільної торгівлі та інших країн-учасниць Конвенції без необхідності оформляти 
товари в транзит у кожній із них.  

Після перемоги Україну чекатимуть глобальні реформи, отже, зараз буде потрібно робити все для того, 
щоб така багата природніми та людськими ресурсами держава, зайняла своє заслужене місце серед еконо-
мічних лідерів світу.  
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Трудова міграція – це переміщення осіб працездатного віку з однієї країни в іншу з метою пошуку 
роботи. На сьогоднішній день, такий вид міграції є досить популярним у тому числі й в Україні. Чисельність 
офіційно працевлаштованих іноземців зростає з кожним роком. Проте повномасштабне вторгнення росії на 
територію нашої держави значно змінило ситуацію. 

Відповідно до офіційних даних Державної служби зайнятості кількість зареєстрованих чужоземців, що 
працюють в нашій державі стрімко зростала від 2015 до 2020 року, у якому досягла найвищою позначки у 
23,4 тис. осіб [1]. У 2021 році показник скоротився до 21 тис. осіб, що пояснюють такі причини: велика кіль-
кість етапів, які потрібно пройти для отримання дозволу на працевлаштування, нестабільність у  політико-
економічних відносинах країни та пандемія коронавірусу.  

У 2021 році статистика показує, що найбільше приїжджають у пошуках роботи до України громадяни 
таких країн: Туреччина – 3,8 тис. осіб; Індія – 3,2 тис. осіб; білорусь – 1,6 тис. осіб; росія – 1,2 тис. осіб [2]. 

Через країну-агресора та ситуацію, що склалася в нашій країні у 2022 році, розуміємо, що чисельність 
іноземців значно скоротилася. Здебільшого й через те, що велика частина – це громадяни росії, білорусії та 
їхніх країн сусідів, які під приводом працевлаштування можуть здійснювати диверсійно-розвідувальні групи. 

Офіційно влаштуватися іноземцю на роботу в Україні є досить складно, оскільки потрібно отримати 
дозвіл на застосування праці іноземців. Він видається на термін до 6 місяців, від 6 місяців до1 року та від 1 
року до 3 років, вартість становить 2, 4 та 6 прожиткових мінімумів. Закон виділяє дві категорії негромадян 
України: загальна та особлива. Наймаючи на роботу іноземця із загальної категорії, роботодавець повинен 
сплачувати: 5 мінімальних заробітних плат – громадянам, що працюють у громадських, благодійних чи освіт-
ніх організаціях; 10 мінімальних заробітних плат – для решти іноземців. Щодо особливої категорії, то зако-
ном не встановлена кількість мінімальних заробітних плат та термін дії дозволу. Це містить багато недоліків, 
оскільки роботодавець, найнявши на роботу IT-професіонала (особлива категорія), може виплатити йому 2 
мінімальні заробітні плати, в той час як викладачу не менше 5 [1].  

Дозвіл на працевлаштування громадян інших країн не є обов’язковим для всіх. Відповідно до частини 
четвертої ст. 3 Закону України «Про зайнятість населення» передбачається, що іноземці та особи без грома-
дянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в 
Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також 
особи, які одержали дозвіл на імміграцію в Україну, мають право на зайнятість на підставах та в порядку, 
встановлених для громадян України [3]. 

Проблеми із працевлаштуванням мають іноземні студенти, оскільки дані закони не дають можливості 
офіційно заробляти гроші, тому велика частина робить це нелегально. Також проблеми мають громадяни 
інших країн, що одружилися з українцями, оскільки вони стають нецікавими для роботодавців [1]. 

Отже, можна зробити висновок, що працевлаштування іноземців в Україні має досить багато недоліків, 
які потрібно вирішувати. Хоча 8 липня 2022 року Верховна Рада Україна внесла зміни до законопроекту  
№ 5795, у якому йдеться про налагоджування дозвільної системи для працевлаштування і встановлення 
однакового рівня оплати праці для громадян інших країн та українців – це не вирішує всіх проблем. Най-
кращими підходами для вирішення цих питань є : дозволити законом наймати студентів і біженців на роботу 
та отримувати роботодавцю дозвіл безплатно для цієї категорії іноземців, а також  скасувати особливу 
категорію іноземців. 

 
1. Світлана Глущенко. Заступниця міністра економіки України. Що не так із працевлаштуванням іноземців 

в Україні? Українське законодавство ставить в нерівні умови іноземних та українських працівників. Як це змінити? 
Економічна правда. 27.10.2021. [online] Доступно:: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/10/27/679134/. 

2. У 2021 році громадяни 131 країни отримали можливість працювати в Україні. Статистика від 
Державного центру зайнятості. Кадровик-01. 24.01.2022. [online] Доступно: 
https://www.kadrovik01.com.ua/news/7276-u-2021-rots-gromadyani-131-krani-otrimali-mojlivst-pratsyuvati-v-ukran. 

3. Законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та 
осіб без громадянства в Україні, реєстр. №5795. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту 
України. 08.07.2022. [online] Доступно: https://www.rada.gov.ua/news/razom/225316.html. 
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Початок повномасштабного російського вторгнення став справжнім викликом для українського бізне-

су. Якщо одні компанії стикнулися лише з розривом ланцюгів постачання, браком палива чи зменшенням 
попиту, то інші постраждали від пошкодження майна або ж були змушені розпочати тривалий процес 
релокації виробничих потужностей. 

З огляду на це, дедалі більше держав-партнерів поруч із застосованими до держави-агресора еконо-
мічними санкціями вдаються до інших заходів, мета яких – допомогти Україні як постраждалій, в тому числі, 
матеріально, стороні у війні. У торговельній площині ключовими заходами є скасування імпортних мит та 
квот для продукції українського походження. Такі мита вже скасували Велика Британія, Канада, США та ЄС. 

Обсяги сукупного українського експорту у вказані країни є значними, а найбільшими – на ринки ЄС. 
Так, до країн Європейського Союзу українські виробники здійснювали стабільні й суттєві за обсягами 
поставки, які становили приблизно 40% загального українського експорту. Поставки до США, Канади та 
Великої Британії є значно меншими, сукупно складають близько 5% українського експорту, але, зважаючи на 
об’єм ринку зазначених країн та стратегічні відносини з ними, цей вектор ЗЕД є дуже перспективним  [1]. 

Угода про асоціацію з ЄС містить цілий перелік тарифних квот на низку українських сільськогоспо-
дарських і харчових продуктів, серед яких: м’ясна продукція, передусім м’ясо птиці, молочна продукція, 
яйця, мед, томати, соки, лохина, горіхи). Ці квоти обмежували експортні можливості вітчизняних виробників, 
тож їх скасування створює можливість збільшити обсяги продажу. Крім цього, ратифікація транспортного 
«безвізу» також відкриває перспективи щодо нарощення поставок з України до ЄС, що забезпечить валютні 
надходження, вкрай необхідні нашій країні в умовах війни [2; 3].  

Транспортний «безвіз» може стримати різке зростання вартості логістики наприкінці кожного року, 
адже дефіциту дозволів наразі не буде. У довгостроковій перспективі лібералізація сприятиме приходу на 
ринок нових компаній та зростанню конкуренції, що призведе до зниження цін. 

Отже, приходимо до висновку, що експортно-орієнтовані галузі вітчизняного бізнесу мають хороші 
перспективи завдяки скасуванню квот й інших обмежень на експорт української продукції в ЄС, США, 
Канаду, Велику Британію, а також через заборону ввезення російських та білоруських товарів, з якими 
раніше конкурувала українська продукція. 

Щодо імпортоорієнтованих галузей вітчизняного бізнесу, то вони постраждали значніше: за 
офіційними даними Міністерства економіки України, у зв'язку з агресією росії експорт українських товарів 
скоротився вдвічі, імпорт –  більш ніж втричі станом на березень 2022 року, але у порівнянні з минулим 
роком, за 8 місяців 2022 року український експорт впав на третину, імпорт – на чверть. Основною причиною 
цього є блокада Чорноморських портів, тому що сировина й матеріали нам постачалися переважно з Азії [1].  

Намагаючись вирішити логістичні проблеми, імпортери переорієнтовуються  з азіатських ринків на 
європейські, компенсовуючи вищі ціни суттєво кращою якістю продукції європейського походження [3]. 

 
1. Жарикова А. За 8 місяців року український експорт впав на третину, імпорт – на чверть / 

Економічна правда [Електронний ресурс] // Режим доступу:  https://www.epravda.com.ua/ 
2. Europe Plans to Boost Ukraine’s Food Exports Using Land Routes by Jorge Valero/ Bloomberg Europe 

Edition [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.bloomberg.com/europe 
3. Європейський Союз на рік скасовує імпортні мита на українські товари /Міністерство економіки 

України [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 
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ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕКСПОРТУ ЗЕРНА  
В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 

 
Україна – країна з розвинутим аграрним сектором, обсяги виробництва якого підтримують не лише 

внутрішню продовольчу безпеку, але й продовольчу безпеку світу: так, експорт зерна донедавна здійснювася 
до понад 100 країн, забезпечуючи споживчі потреби близько 150 млн. чоловік. У 2021 році Україна приєд-
налася до Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки ФАО. Пропри карантин та запровадження різноманіт-
них обмежень, наша держава демонструвала світу, що є надійним і прогнозованим партнером на ринку зерна.  

Однак, після повномасштабного нападу росії на Україну 24 лютого 2022 р. відбулось чимало негатив-
них змін у всіх експортних галузях вітчизняної економіки, в тому числі й у зерновому секторі. За даними 
Державної митної служби України, зовнішньоторговельний оборот за 7 місяців 2022 становив 55,7 млрд. дол., 
що майже еквівалентно сумі за аналогічний період 2021 р., хоча у першому півріччі 2022 р. імпорт та експорт 
товарів був на 21% нижчим, ніж у січні-червні 2021 р. З березня по серпень Україна експортувала майже 
втричі менше сільськогосподарської продукції, ніж було заплановано. Згідно з заявою Спікера Верховної 
Ради України, через війну в Україні світ втратив 20 млн. тонн продовольства [1].  

Титанічними зусиллями українських й зарубіжних дипломатів було досягнуто підписання т.зв. «зерно-
вих угод», що дало змогу поступово відновити експорт зерна з України.  З 1 серпня 2022 р. в Україні працю-
ють три найбільші порти на експорт зерна: Одеський, Чорноморський та Південний. Лише за першу половину 
серпня 21 судно перевезло 563 тисячі тон продовольства [2].  

Продаж зерна за кордон не створює, на жаль, значної доданої вартості, порівняно з експортом високо-
технологічної продукції. Проте, вважаємо, що в умовах війни будь-яка експортна діяльність дуже важлива 
для національної економіки, оскільки забезпечує валютні надходження й доходи бюджету. Тому експорт 
сировини, зокрема сільськогосподарської, – це компромісний варіант на коротко- та середньострокову 
перспективу.  

Вітчизняний агробізнес у часи війни перебуває у дуже непростих умовах, особливо складно невеликим 
фермерським господарствам. Зокрема через постійні обстріли в Україні спостерігається дефіцит зерносхо-
вищ: потужності на 13 млн. тон виведені з ладу (станом на липень 2022 р), або близько 15,73% (за даними 
недержавної організації Conflict Observatory), невідомо скільки ще буде знищено або захоплено ворогом до 
кінця року, і це притому, що сукупна потужність сертифікованих елеваторів  навіть до повномасштабного 
вторгнення росії не задовольняла потреби українських аграріїв [3]. Нарощування експорту дасть можливість 
зберегти зерно у звільнених сховищах. Успішність посівної наступного року буде залежати від ефективності 
державної допомоги агросектору у поточному році. 

Зважаючи на те, що аграрний сектор в Україні дуже експортоорієнтований, мусимо констатувати 
неспроможність вітчизняного експорту сільськогосподарської продукції досягнути довоєнних показників під 
час війни. Серед основних причин – втрата ринків збуту і розрив логістичних ланцюгів. 

Системні програми допомоги вітчизняним аграріям, які необхідно впроваджувати, в тому числі, за 
участю іноземних донорів, повинні включати заходи із забезпечення технікою, паливно-мастильними мате-
ріалами, добривами, засобами захисту рослин, силосом, обладнанням. Зростання цін на енергоносії та валют-
ного курсу може суттєво ускладнити ситуацію в аргарній галузі України. 

 
1. Експорт зерна під час війни: перші підсумки (2022) 

URL:https://blog.liga.net/amp/user/ostretovіch/article/46548  
2. Як працюють зернові угоди: рівень експорту, плани на порти та чи справді Україна рятує світ від 

голоду (2022) URL: https://vikna.tv/video/svit/eksport-zerna-z-ukrayiny-pid-chas-vijny-yaki-porty-praczyuyut/amp   
3. Понад 15% зерносховищ Україна втратила внаслідок війни URL: https://agrotimes.ua/elevator/ponad-

15-zernoshovyshh-ukrayina-vtratyla-vnaslidok-vijny/   
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ЗМІНИ У РОБОТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЗДЙСНЕННІ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
У зв’язку із веденням воєнного стану, на території України відбулися зміни у різних галузях, струк-

турах, органах, зокрема і в Національному банку України (НБУ). Робота банківської системи змінила свій 
порядок діяльності та ведення банківських операцій. Українська банківська система продовжує працювати з 
урахуванням деяких тимчасових обмежень, встановлених Постановою Правління НБУ №18 від 24.02.2022 
року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану». 

Основні зміни, що безпосередньо стосуються можливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності, 
полягають у забороні уповноваженим установам здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з 
України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, які 
були відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім 
встановлених випадків. А саме: власних операцій банків; переказів резидентами за операціями з імпорту 
товарів; валютних операцій МФО; валютних операцій резидентами та нерезидентами для проведення мобілі-
заційних та інших заходів, визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення 
національної безпеки та оборони; операцій з оплати витрат на лікування в медичних закладах іноземної 
держави, оплати витрат на транспортування хворих, оплати витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кор-
доном, уключаючи операції зі здійснення страхових виплат за договорами страхування осіб, які виїжджають 
за кордон, на рахунки асистуючих компаній-нерезидентів тощо. Вони можуть бути реалізовані лише на 
підставі окремих дозволів НБУ, що приймаються на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України 
(КМУ) [1]. 

Після впровадження воєнного стану була заборона здійснювати перекази резидентами за операціями з 
імпорту товарів за імпортні операції, окрім купівлі товарів критичного імпорту та крім підприємств, установ, 
що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та Уряду, окремих дозволів НБУ. Це означало, 
що імпортери фактично не можуть розраховуватися за товари, якщо вони не є товарами критичного імпорту 
[3]. Проте, від 7 липня 2022 року №  761 постановою КМУ фактично скасовується поняття 
критичного імпорту. Це дасть змогу бізнесу з 9 липня 2022 року купувати валюту та переказувати кошти 
за операціями з імпорту товарів, які класифікуються в товарних групах 01 – 97 УКТ ЗЕД згідно із законом 
“Про Митний тариф України”, тобто імпортувати будь-яку товарну продукцію. Незважаючи на це, 
обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту послуг зберігатимуться. Станом на 
початок липня перелік товарів критичного імпорту містив близько 90% товарів, що імпортувалися до війни. З 
огляду на це, за оцінками Національного банку, відповідне послаблення не зумовить суттєвого додаткового 
тиску на валютний ринок. Натомість це поліпшить умови ведення підприємницької діяльності в Україні, 
оскільки бізнес матиме змогу купувати всю необхідну продукцію для виробничого процесу [2]. 

Також з 1 жовтня з’явилась можливість здійснити переказ бізнесом іноземної валюти за кордон за рахунок 
наявної валюти для утримання власних підрозділів. Підприємства можуть переказувати кошти на рахунки їхніх 
підрозділів та філій за кордоном за умови одночасного дотримання низки умов, а саме: такі перекази дозволені 
лише для утримання відповідних філій чи підрозділів; щомісячний обсяг переказів не має перевищувати четвертої 
частини від загальної суми коштів, яку бізнес переказав у 2021 році за кордон для утримання його підрозділів; 
перекази мають здійснюватися за рахунок наявної в бізнесу власної іноземної валюти [4]. 

Отже, банківська система оперативно реагує на потреби держави в умовах воєнного часу. З метою 
подальшого відновлення роботи підприємств та пожвавлення економіки України, НБУ постійно взаємодіє з 
Міністерством економіки України та впроваджує необхідні заходи у свою діяльність. 

 
1. Постанова правління Національного банку України «Про роботу банківської системи в період 

запровадження воєнного стану» від 24.02.2022  № 18, [online] Доступно: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text  

2. Національний банк України, Спрощено валютні обмеження для імпорту товарної продукції та 
збільшено граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями, [online] Доступно: 
https://bank.gov.ua/ua/news/all/sproscheno-valyutni-obmejennya-dlya-importu-tovarnoyi-produktsiyi-ta-zbilsheno-
granichni-stroki-rozrahunkiv-za-eksportno-importnimi-operatsiyami 
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З кожним днем сучасний світ все більше стає відкритим для криптовалютних ринків. Він пройшов шлях від 
людського заперечення існування віртуальних грошей до способу заробітку на життя та управління особистими 
фінансами. Криптовалюта – це цифрова валюта, яка відрізняється від звичайних фінансових активів. Також можна 
сказати що криптовалюта це код, який створюється в результаті складних комп’ютерних математичних обчислень. 

Головна особливість, яку має криптовалюта – це повна відсутність будь-якого адміністрування. 
Чи можливе повне запровадження криптовалют, як способу оплати за товари і послуги? 
Майбутнє не за горами, а розплатитись за послуги віртуальними активами можна вже зараз. 
Понад десять років тому була здійснена покупка за криптовалюту. У 2010 році американець оплатив 2 

піци за 10 тис. біткоїнів. 
З кожним днем все більше світових компаній впроваджують можливість оплатити їх послугу крипто-

валютою, з цього випливає що дана послуга є зручною для певного кола користувачів і користується 
попитом. Віднедавна у швейцарському місті Лугано, за допомогою BTC(Bitcoin), можна без комісії миттєво 
розрахуватись у McDonald's. В Google, починаючи з 2023 року дозволять деяким клієнтам оплачувати хмарні 
послуги криптовалютою. Партнером Google стала криптобіржа Coinbase. Coinbase Commerce підтримує 10 
валют, включаючи Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum і Litecoin. 

Сьогодні тільки в Україні «Мінфін» нарахував понад 80 компаній де можна нею розрахуватись. 
Переважно це продаж серверів та супутньої техніки (Servak), туристичні послуги (Adventure Tours, Bronn 
Travel, Farvater), хостинг та хмарні технології (RX name, Sim Networks, BestHosting), також є магазин з 
зоотоварами (Barbos), квітів та подарунків (UFL), заклад громадського харчування (Mister Cat) тощо. І цей 
тренд продовжує зростати. За даними Chainalysis, Україна посідає 3 місце за впровадженням криптовалют, та 
2 місце у світі за частиною населення, яке володіє криптовалютами, серед 154 країн. 

Криптовалютний ринок також дуже проявився під час повномасштабного вторгнення в Україну. 86% 
компаній зробили дуже багато для країни. Їхні кошти, витрачені на підтримку населення та армії, сьогодні 
перевищують суму 3 мільярди доларів. Благодійність в криптовалюті дуже вигідна у нашій державі. 
Транзакції виконуються за дуже лічені секунди, крім того, такий формат донатів стимулює благодійників 
завдяки своїй легкості та відсутності третіх осіб, які будуть перевіряти джерело походження коштів. 

Отже, якщо кількість людей, що володіють криптою зростатиме, з’являтимуться і нові сервіси для розрахунку 
нею. Цілком реальна ситуація, коли комісії за оплату криптовалютою стануть меншими, ніж при оплаті банківською 
картою. Також для того, щоб розрахунки криптою стали справді масовими, потрібно щоб з’явилися картки з вір-
туальними активами подібні до банківських, або ж якби була можливість платити за допомогою телефону і годинни-
ка, як більшість вже звикли робити, але для цього потрібне глобальне прийняття крипто ринку. Більше того уже відо-
мі певні криптовалютні картки на світовому ринку. Однією з перших стала Binance Visa Card, запущена 2020 року. 
Слідом за нею з'явилася картка AdvCash і картка Betconix, яку почала випускати естонська криптобіржа. Одна з таких 
наприкінці вересня 2022 року з’явилася в Україні. Авторами цього проєкту стали Unex Bank і компанія Weld Money. 

Однозначно можливість розраховуватись криптою ставатиме популярнішим, технології розвиваються в 
геометричній прогресії, і з часом все, що зараз доступне тільки вищому колу осіб стане доступним і більшості 
населенню планети. 

З часом, на нашу думку, криптовалютний ринок стане більше врівноваженим і коливання крипти 
зменшиться, що надасть більший доступ більшому колу людей до цього ринку, що своєю чергою приведе до 
розвитку операцій по оплаті за послуги та товари у світі. 

 
1. Мінфін/ Що в Україні можна купити за криптовалюту: розповідаємо все про цей сервіс, [online] 

Доступно: https://minfin.com.ua/ua/currency/articles/minfin-pereviriv-scho-v-ukrayini-mozhna-kupiti-za-kriptovalyutu/ 
2. CNBC, [online] Доступно: https://www.cnbc.com/2022/10/11/google-selects-coinbase-to-take-cloud-payments-

with-cryptocurrencies.html 
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РОБОТА МИТНИЦІ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 
 

Військова агресія росії спричинила внесення великої кількості тимчасових змін до законодавства, що 
регулює зовнішньоекономічну діяльність. Зокрема, було запроваджено нові правові норми валютного, подат-
кового та митного регулювання. На жаль, це законодавство не є стабільним, і потребує мало не щоден-
ного  моніторингу нових змін [2]. 

Чи не найпершою інституцією, робота якої зазнала відчутних змін у зв'язку із введенням військового 
стану, стала митниця. Парламент, Уряд України та профільні органи виконавчої влади ухвалили значну кіль-
кість нормативно-правових актів, що не лише спрощують порядок митного оформлення товарів, транспор-
тних засобів, а й надають певні пільги для імпортерів. Ці заходи спрямовані на оперативне, безперешкодне та 
повноцінне забезпечення населення України та Збройних Сил України всім необхідним у такий складний час. 
Новації митного оформлення товарів стосуються імпортних та експортних операцій, порядку роботи митних 
органів, правового регулювання ввезення деяких товарів тощо. Нова реальність встановлює нові правила, до 
яких потрібно швидко адаптуватися. 

Митниця – це передусім про логістику. В теперішній час із нею великі проблеми. Більшу частину логіс-
тичних процесів було зосереджено в Київському регіоні. Так само більшість складів, які займалися зберіганням, 
формуванням товарних партій, консолідацією і розконсолідацією вантажів, також розміщувалися там. Великі 
склади фактично розгромлено (згоріли). Це стало однією з причин, чому основні імпортери, які формували вагому 
частку митних надходжень, майже припинили постачання товарів на територію України. 

Зараз ми маємо профіцит зовнішньої торгівлі, бо експорту відправляють більше, аніж завозять імпорту. 
І бізнес чекає стабілізації ситуації для початку імпорту [3]. 

Перше, що зробила держава з введенням військового стану, це врегулювала ввезення найбільш 
необхідних для життєзабезпечення та оборони країни товарів; припинено видачу на ввезення та анулювання 
вже раніше виданих дозволів на видавничу продукцію з росії, фактично повна заборона до ввезення; 
продовжено строк звільнення брухту чорних і кольорових металів від оподаткування ПДВ до 2027 року. 

Основними змінами, що стосуються експортних операцій, є доповнення переліку товарів, експорт яких 
у будь-яких кількостях підлягає ліцензуванню – на м'ясо курей, яйця кур, а також такий стратегічний товар 
для України як пшениця і суміш пшениці та жита (меслин). Згідно перших змін також підлягали ліцензу-
ванню при експорті кукурудза та олія соняшникова, однак в подальшому були виключені з переліку. Разом з 
цим, Уряд зменшив до нуля квоти на деякі товари, експорт яких в межах раніше діючих обсягів квот 
дозволявся за умови отримання ліцензій, а понад квоту – заборонявся. Мова йде про худобу, м'ясо, жито, 
овес, гречку, просо, цукор, сіль. Таким чином, держава фактично заборонила експорт зазначених товарів.  

Митні органи в умовах воєнного стану працюють в посиленому режимі, адже повинні забезпечити 
якомога швидший процес митного оформлення вантажів, значна частина яких завозиться в Україну у якості 
гуманітарної допомоги. 

З основних змін у роботі митних органів, які необхідно врахувати при плануванні зовнішньоекономічної 
діяльності – з 28.02.2022 року тимчасово закрито пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю на 
ділянці кордону з російською федерацією та республікою білорусь, на Придністровській ділянці українсько-
молдовського кордону, а також деякі пункти пропуску повітряного виду сполучення [1]. 

Митниця пережила багато трансформацій, проте нині – це точка неповернення. Історичні події відбувають-
ся в країні, водночас відбуваються ґрунтовні зміни органу. Україна лише на початках довгого шляху економічних 
трансформацій. Так званий митний безвіз, спільний митний контроль і цифровізація – яскраві приклади осучаснен-
ня та наближення до стандартів світового рівня. Україну нині чують у всьому світі, та голос України має лунати й 
надалі. Але вже як надійного, передбачуваного, економічно сильного партнера [2]. 

Зараз вкрай важливо підтримувати українські національні та локальні підприємства (з кінцевим 
бенефіціарним власником в Україні), зокрема місцевий бізнес та сервіси, які працюють у наших регіонах чи 
містах. Сотні новостворених чи релокованих підприємств потребують збуту власної продукції та послуг – 
наш патріотичний обов’язок підтримати їх гривнею.  Малі та середні підприємства завжди були, є та будуть 
основою економіки, тим паче у воєнний час. Решту бізнес зробить сам. 

 
1. Митне оформлення товарів на період воєнного стану: ключові новації для бізнесу, [online] 

Доступно:https://biz.ligazakon.net/news/210518_mitne-oformlennya-tovarv-na-perod-vonnogo-stanu-klyuchov-
novats-dlya-bznesu 
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 ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ  
В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Питанням вивчення експортно-імпортної діяльності суб’єктів господарювання в різних сферах суспільних 

відносин у сучасних ринкових бізнес-умовах присвячені праці Войцещук А.Д., Пугачової М.І., Калюжної Н.Г., 
Куцаб-Бонк К., Лисак М.А., Милованова Є.В., Шульського М.Г. та інших. У працях вітчизняних науковців ґрун-
товно досліджено сутність та властивості імпортно-експортної діяльності. Проте особливості її здійснення в Украї-
ні в умовах дії воєнного стану залишаються не достатньо вивченими. Це цілком природно і об'єктивно, адже жодна 
сфера суспільних відносин не є формою господарювання, яка заморожує свою діяльність. Крім того, фактори 
внутрішнього та зовнішнього середовища постійно і динамічно впливають на суб’єктів ринкових відносин, а саме 
зовнішнє оточення об’єктивно та закономірно змінюється. Тож, вивчимо ці зміни, звертаючи особливу увагу на 
чинники позитивного та негативного впливу на  експортно-імпортну діяльність підприємств.  

Експортно-імпортні операції є основними зовнішньоекономічними операціями вітчизняних виробни-
ків. Водночас у експортно-імпортному бізнесі вітчизняних підприємств існує маса невирішених проблем. До 
них зарахуємо: нераціональне співвідношення експорту та імпорту продукції в грошовому виразі (зокрема, на 
сільськогосподарську продукцію), зміну обсягів вітчизняного виробництва, який є основою імпортного та 
експортного бізнесу, недосконалість чинного законодавства тощо. 

В умовах дії воєнного стану існують певні обмеження на імпортну діяльність, які регулярно пере-
глядаються. Постанова КМУ №153 від 24 лютого 2022 року «Про перелік найважливіших товарів імпорту» 
стала другою постановою КМУ, опублікованою на його порталі в перший день війни, що підтверджує її 
важливість для економіки. Відтоді перелік найважливіших товарів імпорту зазнав 15 змін (останній раз 26 
березня 2022р.). Відповідно до дії зазначеної постанови, Національному банку України рекомендовано 
забезпечити здійснення транскордонних валютних розрахунків за операціями з імпорту товарів життєво 
важливого значення. Це впливає на експортно-імпортну діяльність підприємств в умовах дії воєнного стану.  

Щодо статистичних даних, то вартісні обсяги скорочення товарообігу за підсумками першого півріччя 
2022р. становили 21,3% порівняно з аналогічним періодом 2021р. При цьому скорочення експорту було 
суттєвішим (на 24%), аніж імпорту (на 18,6%). Ситуація з експортом – не така оптимістична. Зростання 
експорту на 36,9% протягом перших двох місяців 2022р. не змогло компенсувати його суттєвого скорочення 
у березні–червні на 48,1%.  

Водночас спостерігається поступове відновлення експорту, хоча й на значно нижчому рівні порівняно 
з показником минулого року. Втрата морського сполучення вплинула й на торгівлю з іншими країнами, 
товарообіг з ними був на 34,5% менше ніж у першій половині 2021 р, а їхня частка скоротилася з 47,5 до 
39,5%. Насамперед йдеться про скорочення товарообігу з Китаєм (на 42,6%), Індією (на 33%), а також 
Туреччиною (на 19,1%). Таке скорочення значною мірою сформувало менші обсяги торгівлі з країнами Азії – 
на 36,1%. Також торгівля з країнами Північної і Південної Америки скоротилась на 40 %, а з країнами 
Африки – на 32,6 %. Загалом, вищі темпи скорочення експорту товарів, на противагу імпорту, призвели до 
нарощування негативного сальдо зовнішньої торгівлі більш ніж удвічі (з 1,2 до 2,6 млрд. дол. США), хоча за 
підсумками І кварталу 2022р. було сформовано позитивне сальдо – 120 млн дол. США.  

Імпорт товарів за підсумками першої половини 2022р. порівняно з аналогічним періодом 2021 р. скоротився 
на 5,8 млрд. дол. США і становив 25,3 млрд. дол. США. Більшу частину скорочення імпорту товарів сформувало 
зниження на 3,5 млрд дол. США (або на 33,1%) закупівель машин, устаткування та транспорту. Також Україна 
менше імпортувала продукції хімічної промисловості (на 1,8 млрд. дол. США, або на 27,7%), а також продо-
вольчих товарів та сільськогосподарської продукції (на 0,9 млрд дол. США, або на 24,5%). Водночас імпорт 
паливно-енергетичних товарів зріс на 1,4 млрд. дол. США, або на 27,8%). Така динаміка зумовила збільшення 
частки товарів цієї групи в товарній структурі імпорту України з 16,2 до 25,4%. 
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Російське вторгнення в Україну продовжує мати значні наслідки для соціально-економічної сфери в 
Україні та інших країнах Європи та Азії. Воно має негативний вплив на сільськогосподарське виробництво, 
торгівлю та продовольчу безпеку також і в країнах-імпортерах. Війна змушує шукати альтернативні та 
нестандартні рішення для експорту української продукції. Експорт буде затребуваний і після війни, оскільки 
Україна є і залишиться світовим лідером. Це довгостроковий проект, який змінить ринок. 
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ДИНАМІКА ЦІН НА КАВУ НА СВІТОВИХ РИНКАХ 
 

Кава – один із найпопулярніших напоїв у світі. 
Експорт кави – це галузь на суму 20 мільярдів доларів, що робить її другою найпопулярнішою 

продукцією. Вона має довгий товарний ланцюжок, що включає: виробництво, експорт, імпорт, обсмажування, 
розподіл і роздріб [1]. 

На сьогоднішній день кава є досить актуальними продуктом, адже у 90% людей ранок починається 
саме з цих напоїв. 

Країни лідери зі збору кави: Бразилія, В’єтнам, Колумбія. Ведучі країни-експортери: Бразилія, В’єт-
нам, Німеччина, Колумбія, Швейцарія, Італія, Індонезія, Гондурас, Франція та Бельгія [2].  

Отож, давайте доцільно розглянемо тенденції змін цін на цей продукт за останні роки. 
У всьому світі в середньому за рік збирається врожай, що становить близько 100 млн. мішків по 60 кг. 

З цього тільки Південна Америка поставляє на світовий ринок майже половину. Від усього обсягу світового 
виробництва, як правило, близько 63 млн. мішків по 60 кг. призначається для експорту. Інша кількість зали-
шається для внутрішнього споживання в країнах-виробниках або складується в спеціальних сховищах [3]. 

У 2008 році, спостерігалося підняття цін на каву арабіка та робуста. Так, арабіка з поставкою у березні 
2009 року подорожчала в Нью-Йорку на 6,2%, а ціна робусти з поставкою в березні 2009 року в Лондоні 
підвищилася на 4,7%. Так, арабіка з поставкою у березні 2010 року в Нью-Йорку подорожчала на 1,3%, а 
робуста з поставкою у січні 2010 року в Лондоні зросла на 0,3% [3]. 

З 2011 по 2019 рік ціна на каву не зазнавала значного росту, а в 2020 році ціни зросли. 
Чому це відбувається? Ціни на каву зросли через раптові липневі морози та посуху в Бразилії у 2021-

му, нестачу контейнерів для транспортування зерен по всьому світу та різке зростання попиту після 2020-го – 
року початку пандемії [4]. 

За рік локдауну середній чек у кав’ярнях України зріс у середньому на 11%. Про це свідчить 
дослідження компанії з автоматизації кафе і ресторанів Poster, яке охопило близько 300 кав’ярень, які 
безперервно працювали з 2019 по 2020 роки [4]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 Динаміка цін на каву в світі 2010-2021 роки [5] 

 
Щодо України, то у 2022 році ціни на каву зросли ще більше через ситуацію в країні, наразі кава в 

Україні коштує найдорожче за останнє десятиліття. 
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Чи буде зниження цін у 2023 році? На думку спеціалістів – ні, для України так точно, адже зросли ціни 
на сам імпорт кави. 

В нашій країні вирощування кави неможливе, через наші кліматичні умови, тому іншого вибору крім 
імпорту кави у нас немає. 

Для того щоб зменшити ціну на каву в Україні, я б порадила змінити країну-постачальника. Можна 
знайти ближчих експортерів кави до нашої країни. Прикладом може бути – Уганда, адже вона знаходиться на 
півночі  Африки, відповідно відстань до нашої країни та ціна на імпорт буде менша. 

 
1. Все про кавову промисловість, [online] Доступно: https://uk.history-hub.com/vse-pro-kavovu-

promislovist 
2. Найбільші експортери кави у світі, [online] Доступно: https://landlord.ua/news/naibilshi-eksportery-

kavy-u-sviti-infohrafika/ 
3. Агротехніка вирощування кави, [online] Доступно: https://coffee-ucc.com/ua/pro-kavu-ta-

chay/agrotehnika-vyroshchuvannya-kavy  
4. Ціни на кавові зерна , [online] Доступно:: https://forbes.ua/inside/kava-na-birzhi-be-rekordi-yak-tse-

vpline-na-tsinu-gornyatka-ta-na-shcho-gotovi-yti-kavyarni-shchob-utrimati-klientiv-26012022-3399 
5. Дефіцит кави у світі, [online] Доступно: https://thepage.ua/ua/economy/nestrimane-zrostannya-cini-

na-kavu-trivaye 
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ОСОБЛИВОСТІ КУРСОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ  

 
Вибір кращого валютного курсу, який би відповідав сучасним реаліям і забезпечував економічний 

розвиток країни, є одним з актуальних питань сьогодення. Валютний курс, який являє собою ціну грошової 
одиниці однієї країни, яка виражена грошовою одиницею іншої країни, має суттєвий вплив на зовнішню 
торгівлю країни оскільки від його рівня в значній мірі залежить конкурентоспроможність її товарів на 
світових ринках. Валютний курс впливає на напрям міжнародних потоків капіталу, рішення вкладати в 
активи чи пасиви тієї чи іншої країни. 

Завдання Ради НБУ – це розробити принципи грошово-кредитної політики та контролювати їх виконання. 
Рада НБУ керує центральним банком і фактично визначає який монетарний режим потрібно використати, щоб 
розвинути економіку країни. В залежності від політики, яка діє в країні, Нацбанк може по-різному впливати на 
курсоутворення. За фіксованого валютного курсу він встановлює стійкий курс між валютами, при плаваючому 
може лише впливати за певних умов, скуповуючи або продаючи велику кількість іноземної валюти.    

У 2015 році Національний банк України запровадив режим гнучкого курсоутворення та реалізував 
перехід до політики інфляційного таргетування, ідея якої має на меті оприлюднення кількісних цілей інфляції 
та зобов’язання центрального банку досягати цих цілей в продовж певного періоду. Дана реформа стала од-
нією з найбільших реформ Національного банку. Період коли держава здійснювала перехід до потітики 
інфляційного таргетування був не легким для країни. За час, коли в Україні здійснювалась політика 
фіксованого обмінного курсу, виникли величезні проблеми з платіжним балансом. Через кризу, спричинену 
війною з російською федерацією і втратою на окупованих територіях підприємств, які формували експортну 
основу економіки, дуже загострились валютні ризики, як наслідок ми бачимо триразову девальвацію 
валютного курсу гривні та інфляцію всередині країни. Нестабільність також посилював дефіцит державного 
бюджету. За роки незалежності в Україні простежуються щонайменше три валютні кризи (1998, 2008, 2014 
рр), що робить перехід до плаваючого валютного курсу та інфляційного таргетування правильним рішенням 
розвитку грошово-кредитної політики НБУ. Підвищення стійкості економіки до зовнішніх і внутрішніх 
подразників, що є одним із наслідків впровадження таких змін, можемо побачити на прикладі кризи, спричи-
неної пандемією COVID-19, коли падіння економіки України було нижчим, ніж в більшої частини країн, що 
розвиваються, відсутня стрімка і неконтрольована девальвація гривні. 

З початком повномасштабного вторгнення Нацбанк перейшов до політики фіксованого курсоутворення, 
однією з причин чому є тиск на готівковому ринку, спричинений психологічними чинниками (нові спроби росії 
анексувати території, мобілізація в росії тощо). З початку війни Національний банк України продав 14 мільярдів 
доларів та 1 мільярд євро. В той же час, з 24 лютого до кінця вересня 2022 р, золотовалютні резерви зменшились 
тільки на 3 мільярди доларів – з 28 мільярдів доларів до 25 мільярдів доларів. 
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Оцінюючи ситуацію в Україні, можна сказати, що зараз, коли курс зріс через посилення агресії росії, 
порушення логістики, розрив між експортом та імпортом, національний банк зафіксував його адміністра-
тивним методом, хоч і курс валют перестав рости, але це стало поштовхом для утворення неофіційних чорних 
ринків, почались спекуляції валютою. Основна задача НБУ – це тримати стійкість валюти. Національний 
банк поставив собі за мету знизити реальний курс, піднявши облікову ставку, яка є основним засобом 
грошово-кредитної політики, вона показує скільки коштують гроші в економіці та забезпечує стабільність 
економіки України. Це призведе до скачку в економіці, падіння курсу іноземних валют та посилить 
національну валюту. 

 
1. Національний банк України. Монетарна політика. Про монетарну політику. Режим інфляційного 

таргетування. [online] Доступно: https://bank.gov.ua/ua/monetary/about/inflationtargeting 
2. Національний банк України. Фінансові ринки. Хеджування валютних ризиків. [online] Доступно: 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ЛИТВИ 
 
Литовська республіка продовжує залишатися найбільшим торгівельним партнером України серед країн 

Балтійського регіону. Варто зауважити, що двостороння договірна-правова база між українсько-литовськими 
відносинами підтверджує розвинене співробітництво між країнам на належному рівні. [1] 

Упродовж багатьох років Литва активно підтримувала ініціативи України, спрямовані на поглиблення 
співробітництва нашої держави з Альянсом, а також переконувала інших союзників у необхідності залучення 
України до колективної системи євроатлантичної безпеки. [2] 

Динаміку експортно-імпортних операцій протягом 10 років зображено на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1 Динаміка експортно-імпортних операцій України та Литви 2011-2021, млн.дол.США  [3] 
 

Відповідно до рис. 1.1 можна зробити висновок: протягом 2011-2021 р.р. спостерігається від’ємне 
сальдо, тобто імпорт переважає експорт. А саме найбільше  значення імпорт досягнув у 2019 році і становив 
1185,5 млн.дол. , відповідно сальдо у  цьому році склав -721,5 млн.дол. 

У рамках реалізації інвестиційних проектів на території України працює більше 50 підприємств з 
литовським капіталом, зокрема, ЗАТ «БТ Інвест» (володіє мережею супермаркетів «Новус», є основним 
співвласником компанії «Столиця груп» та низки інших компаній у сферах будівництва і нерухомості в 
Україні), «БОД Груп» (реалізує проєкти сонячних електростанцій у Херсонській області), «Трайденіс» 
(започаткувала низку проєктів з біологічної очистки води у Київській, Херсонській, Одеській та інших 
областях України) тощо. Структура інвестицій Литви в Україну за 2021 р зображена на рис. 2. 

Отож, відповідно до рис. 2 у сферу оптова та роздрібна торгівля інвестовано  кошти на суму 82,2 млн. 
дол., що становить більшу половину литовських інвестицій в  Україну ( 52, 2 %). У сферу операції з нерухо-
мим майном – 42,7 млн дол. США (28%), що на 39,5 млн.дол. інвестицій менше ніж у сферу оптова та 
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роздрібна торгівля. У галузі будівництво, промисловіть та фінансову та страхову інвестовано значно менше 
інвестицій, відповідно 6,5, 4,2, 7,4 млн.дол., що становлять 4%, 2,8 % та 4,9% відповідно. 

 

 
 

Рис. 2. Структура інвестицій Литви в Україну за 2021р. млн. дол. США[3] 
 

Варто розглянути тенденцію міграції українців в Литовську республіку ( див. рис. 3) 
 

 
 

Рис. 3 Динаміка міграції українців до Литви 2015-2019, осіб [4] 
 

Відповідно до рис. 3 протягом 2015-2019 роках спостерігається тенденція стрімкого зростання рівня 
міграції в Литву. А саме цей показник зріс у 3,7 рази у 2017 році у порівнянні з 2015 роком і становив 4340 
осіб, а  вже у 2019 році досяг рівня 8867 осіб, що на 3135 осіб більше ніж у 2018 році. Тобто протягом року 
цей показник зріс на 154,7%. 

Таким чином, протягом незалежності України двосторонні відносини між нашої країною та 
Литовською республікою набирають все більш інтенсивного характеру в рамках важливих інституційних 
механізмів взаємодії, в тому числі і міжнародних економічних відносин.  
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2008 рр.) – Режим доступу – https://www.libr.dp.ua/text/grani_2012_4_6.pdf  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ НАФТИ 
 

Нафтова промисловість – одна з найважливіших галузей у сучасному світі. Торгівля нафтою прямо впливає 
на економічне  становище більшості країн світу, стан їх енергетичної безпеки та фінансову стабільність. Нафта має 
такі властивості, як зручність та економічна ефективність її транспортування на величезні відстані. Об’єктом 
міжнародної торгівлі нафтою виступає сира нафта та продукти її переробки. Ціни на нафту формуються під дією 
безлічі факторів, найважливішими серед них є попит, пропозиція та рівень запасів [1]. 

Для спрощення торгівельних операцій використовуються еталонні сорти нафти. Розглянемо марку 
Brent, яка використовується для ринків Європи та країн ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти). Ціна 
нафти Brent є основою для ціноутворення близько 40% всіх сортів нафти з 1971 року. Головною одиницею 
виміру обсягу нафти є американський нафтовий барель, рівний 42 галонам (158,988 літрам). Тому й ціна на 
світові марки нафти встановлюється в доларах США) [2]. 

 

 
 

Рис 1.1. Динаміка цін на нафту марки Brent за 2015-2022 рр.[2] 
 

У 2020 році через пандемію зупинялися заводи та авіасполучення, а пересування автомобілями звелося 
до мінімуму, людство в буквальному сенсі сиділо вдома, тож середній добовий попит на чорне золото 
знизився на 8,7%. Вартість бареля нафти Brent за перший місяць пандемії впала на 70%. Щоб не працювати в 
збиток, нафтові компанії скоротили видобуток та позакривали свердловини. Незабаром попит на нафту 
відновився, але видобувні компанії не змогли швидко наростити постачання [3].  

У 2021 році добовий попит на нафту був більший ніж виробництво на 1,7 млн бар. щодня. За рік ціна 
через це зросла з 50 дол до 80 дол. Коли росія вторглася в Україну ціна на Brent за тиждень досягла піку – 127 
дол., але з липня почала падати і знизилася до рівня 23 лютого. 

В енергетичному відношенні Україна не є бідною державою: територія, що дорівнює 0,4% світової, має 
сировинні запаси надр 5% світових.  Наразі відкрито 126 нафтових родовищ, які розташовані в трьох регіонах: При-
карпатський прогин – 40 родовищ; Дніпровсько-Донецька западина – 76; Причорноморсько-Кримський – 10 [4].  

Проаналізувавши ринок нафти, можна відзначити, що ця сфера є низькоефективною навіть із немалими 
запасами. Нафтовидобуток в Україні останніми роками стагнує і першою причиною є старі родовища вже на 
завершальній стадії експлуатації, вичерпані на 80%. Другою ж стала податкова політика та вимоги до 
операторів видобутку, що постійно змінюються. У 2022 році Україна не здійснювала експорту взагалі, а 
імпортувала на 2,1 рази більше ніж попереднього року [5].  

Тож, видобуток і експорт нафти в нашій країні є цілковитою проблемою і я можу запропонувати такі 
вирішення: досліджувати нові родовища, знизити податкове навантаження; створити інвестиційні біржі та 
відкрити первинну геологічну інформацію (показати перспективи і ризики, щоб інвестори охоче вкладали гроші). 
Таким чином, ми зможемо покращити цей сектор та забезпечувати Україну хоч  і не повністю, але своєю нафтою. 
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ВПЛИВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ НА СВІТОВУ ТОРГІВЛЮ 
 

Війна в Україні спричиняє світові проблеми в торгівлі та інвестиціях, впливає на споживачів продуктів 
харчування та палива у всьому світі. Хоча бідні верстви населення у світі, що витрачають значну частину 
своїх доходів на життєві потреби, є найбільш вразливими, жодна країна, регіон чи промисловість не 
залишаються недоторканими в даній ситуації. 

За даними Міністерства економіки, від 16 травня 2008 року-моменту вступу України в СОТ, країна 
отримувала такі переваги як поліпшення умов торгівлі зі 151 країною світу, на частку яких припадає понад 
95% світової торгівлі. Однак зараз, на думку економістів СОТ, війна в Україні сприяла виникненню 
продовольчої кризи у світовій торгівлі [1]. 

Найбільшою проблемою міжнародної економіки на сучасному етапі є продовольча криза. У 2019 році 
на Росію та Україну разом припадало 25% світового експорту пшениці та 14% кукурудзи. Республіка Конго, 
наприклад, робить ставку на імпорт з Чорноморського регіону 67 % споживаної нею пшениці [2]. Ціни на 
пшеницю та інші зернові постійно зростають. З початку вторгнення Росії в Україну, ціни на пшеницю на 
світовому ринку виросли на 17 %  (рис.1.) [3]. 

 

 
Рис.1. Ціни на пшеницю, дол. США/бушель за перше півріччя 2022 р. 

 
Як видно з рис. 1, різке збільшення цін на пшеницю почалося з початку повномасштабної війни в 

Україні. Пікове значення було досягнуто 17 травня, що становило 1277 дол. США за бушель. 
Після зростання цін на продукти харчування почали різко зростати ціни на енергоносії. Росія є одним з 

найбільших у світі постачальників енергії, забезпечуючи 14 % своєї сирої нафти та 9 % природного газу у всьому 
світі. Від 24 лютого 2022 року спостерігається різке відсоткове зростання ціни на сиру нафту, що, своєю чергою, 
підвищує витрати на транспортування та виробництво та призводить до падіння експорту (рис. 2) [4].  

 

 
Рис. 2. Світові ціни на нафту, дол. США/барель за перше півріччя 2022 р. 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

12/10/202112/30/2021 1/19/2022 2/8/2022 2/28/2022 3/20/2022 4/9/2022 4/29/2022 5/19/2022 6/8/2022 6/28/2022

Д
О
Л

./Б
У
Ш
ЕЛ
Ь

Міжнародні ціни на пшеницю

24.02.2022

0

50

100

150

1/5/2022 2/5/2022 3/5/2022 4/5/2022 5/5/2022

Д
ол

./б
ар
ел
ь

Світові ціни на сиру нафту

24.02.20



 

34 

Ціни на нафту різко зросли та залишаються на рівні вище 110 дол. США за барель, що становить 
зростання на 15% в порівнянні з цінами енергоносія на початку 2022 року. 

На думку деяких експертів, війна призведе до сповільнення процесу глобалізації, що постійно 
поглиблювався і розвивався протягом останніх 30 років. Однак є можливість уникнути кризи у світовій 
торгівлі, якщо фірми враховуватимуть нові геополітичні ризики і зможуть вивести виробництво від країн, які 
вони вважають більш ризикованими. Але з огляду на наявний капітал, витрати на пошук альтернатив та 
відмінності в оплаті праці в різних країнах, цей процес, ймовірно, буде поступовим, а не раптовим.  

 
1. Україна та її членство в СОТ, [online] Доступно: https://www.me.gov.ua/Documents  
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3. Ціни на пшеницю на світовому ринку, [online] Доступно: https://tradingeconomics.com/commodity/wheat  
4. Ціни на нафту на світовому ринку, [online] Доступно: https://tradingeconomics/commodity/crude-oil 
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 СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  
В УМОВАХ 4-ї ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕВОЛЮЦЇ 

 
Непередбачувані події останніх років призвели до глобальної цифрофізації, де саме Інтернет і пов’язані 

з ним нові види медіа-сервісів вважаються найперспективнішими технологічними платформами як для 
подальшого розвитку інфраструктур масової інформації так і інвестицій на глобальних та локальних ринках. 
Саме тому швидкий розвиток електронної торгівлі став не лише необхідною, але й обов'язковою складовою 
світової системи інноваційних технологій. 

Зростання потреб людини і суспільства призводить до якісних змін у суспільному виробництві, які 
стають можливими завдяки науковим відкриттям, інноваціям технологічного та інноваційного характеру. 
Відбуваються довгострокові зміни структури національної економіки через оновлення технологічного 
способу виробництва. Формується певний технологічний уклад, що виявляється в оновленні основного капі-
талу[1]. Результати досліджень щодо відповідності між укладами, їх технологічною структурою та структу-
рою інвестицій наведено у Табл.1. 

Четверта технологічна революція (1930-1980 рр.) – поняття, що означає розвиток і злиття автомати-
зованого виробництва, обміну даних і виробничих технологій в єдину саморегульовану систему, з як наймен-
шим або взагалі відсутнім втручанням людини у виробничий процес[2]. 

 
Таблиця 1 

Технологічна структура та структура інвестицій в технологічний уклад України* 
 

Уклад Технологічна структура за 
укладами,% 

Структура інвестицій в 
технологічні уклади,% 

1   
2   
3 58 75 
4 38 20 
5 4,0 4,5 
6 4,0 - 

* Побудовано за 1. 
 

Наукова проблема: основними перешкодами високотехнологічного розвитку України є недоскона-
лість інноваційно-інвестиційної політики, обмеженість інституцій для здійснення інноваційно-інвестиційного 
розвитку, відсутність дієвої системи патентування інновацій та захисту інтелектуальної власності[3]. Струк-
турна перебудова завжди супроводжується змінами в суспільних інститутах, поведінці людей та ідеології. 
Структурну перебудову часто розглядають у зв'язку із модернізацією економіки, що в широкому значенні 
означає перехід до сучасної економічної моделі. Своїм поширенням термін «модернізація» зобов'язаний 
розповсюдженому в середині XX ст. процесу переходу від традиційного до індустріального суспільства. 
Незважаючи на суттєве розширення змістовного наповнення, орієнтацію на інформаційне суспільство як мету 
розвитку національних економік, основні принципи модернізації залишаються вагомими (Табл.2). 

 
Таблиця 2 

Характеристика напрямів вирішення проблем структурної перебудови національної економіки* 

Рішення проблеми: Пояснення: 
1. Зміни в суспільних інститутах і 
свідомості 

1. Це такі зміни, які підвищують продуктивність праці, стимулю-
ють конкуренцію і підприємницьку ініціативу, відкривають 
більш рівні можливості для всіх, підвищують рівень життя, 
стимулюють розвиток. 
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Продовження табл. 2 

Рішення проблеми: Пояснення: 
2. Раціоналізм 2. Заміна традиційного способу мислення, методів виробництва, 

розподілу і споживання новими моделями у всіх сферах 
виробництва і життя. Пошук раціональності передбачає, що 
вибір економічної політики і стратегії повинен максимально 
базуватись на знаннях і досвіді. 

 
3. Економічне планування     3. Розроблення раціональної системи заходів і інструментів 

економічного спрямування для прискорення розвитку. 
4.Рівність 4. Забезпечення більш рівного правового і соціального статусу, 

доходів і рівня життя для зайнятих економічною діяльністю. 
 

5. Зміни в суспільних інститутах і 
свідомості. 

5. Це такі зміни, які підвищують продуктивність праці, стимулюють 
конкуренцію і підприємницьку ініціативу, відкривають більш 
рівні можливості для всіх, підвищують рівень життя, стимулюють 
розвиток. 
 

 

* Побудовано за 3 
 

Висновки: Зараз в високо розвинутих країнах відбувається перехід до Четвертої промислової 
революції (The Fourth Industrial Revolution. Мета роботи полягає в продовженні систематизації інформації 
стосовно впровадження та застосування нових технологій. Вважається, що ідею Четвертої промислової 
революції (або "Індустрії 4.0"-це одне й те саме) придумав німець Клаус Шваб-президент Всесвітнього 
економічного форуму. Вперше концепція була представлена на Ганноверській промисловій виставці-ярмарку 
2011 року. Четверта промислова революція-прогнозована подія, масове впровадження кіберфізичних систем у 
виробництво (Індустрія 4.0), обслуговування людських потреб, в тому числі буд, труд і дозвілля. Зміни 
охоплюють самі різні сторони життя: ринок праці, життєве середовище, політичні системи, технологічний 
уклад, людську ідентичність та інші. Звертаючись до економічної цілеспроможності та привабливості 
підвищення якості життя, четверта промислова революція несе в собі ризики підвищення нестабільності та 
можливих сутичок світової системи, у зв'язку з чим її настання сприймається як виклик, на який людству 
доведеться відповісти. Клаус Шваб стверджує, що існує чотири основні тренди: безпілотні транспортні 
засоби, 3D-друк, передова робототехніка і нові матеріали. Інші експерти додають до цього списку біо-і 
нанотехнології, хмарні технології, краудсорсінг і шерінгову економіку. Всі аналітики сходяться в одному-
головним елементом революції стане штучний інтелект, заснований на «інтернеті речей». 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТАРТАП-ПРОЄКТІВ  
В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Після подій 24 лютого технологічний сектор був змушений пристосовуватися до нових умов. У перші 

місяці війни 99% компаній потребували фінансової підтримки. Лише 7,6% всіх стартапів (рис. 1) могли 
повністю забезпечити себе та свої потреби у підтримці довоєнного росту більше ніж півроку. Через певний 
час попит на ринку поновився в середньому на 40−50%. Наслідки війни відразу відчули венчурні фонди, які 
мали портфельні компанії, пов’язані з логістикою, фізичними товарами та переміщеннями. 

 

 
 

Незважаючи на російську агресію проти України, підприємці змогли підняти 13 раундів фінансування, 
що є позитивним показником їхньої здатності підтримувати свій бізнес за будь-яких умов. Серед 50 
найкращих раундів фінансування стартапів у Центральній та Східній Європі, закритих у 1 кв. 2022 року є 2 
українських: Workee та Finmap [2]. Окрім цього, до списку українських єдинорогів приєдналися дві українсь-
кі технологічні компанії – airSlate і Unstoppable Domains. Тим часом українська Preply залучила 50 млн. дол. 
США для розширення глобального масштабу. 

Однією з можливостей розвитку українських стартап-проєктів під час дії воєнного стану є інтеграція в євро-
пейську інноваційну екосистему та вихід на нові європейські ринки. Задля підтримки українських стартапів та 
інноваційних проєктів ЄС виділяє 20 млн. євро, така ініціатива здатна підтримати щонайменше 200 українських 
високотехнологічних стартапів вартістю до 60 тис. євро кожен. Окрім цього, Європейська рада з інновацій запро-
понувала нефінансову підтримку, таку як ділові поради та допомога в пошуку партнерів.  

Тим часом Український фонд стартапів сфокусував увагу на підтримці інноваційних проєктів, які 
відповідають першочерговим потребам держави. Це зокрема, нова програма грантової підтримки проєктів 
подвійного призначення для підвищення обороноздатності країни та післявоєнної відбудови. За перший 
місяць роботи нової дуальної програми Фонд отримав близько 100 заявок від стартапів на отримання гранту, 
з яких 43% – у сфері інфраструктурної відбудови, 25% – у сфері оборони, інші заявки: зі сфери освіти, 
кібербезпеки та охорони здоров’я. Усі заявки наразі проходять відбір із метою отримання гранту в розмірі до 
35 тис. дол. США на розвиток власного проєкту [3]. 

Український фонд стартапів уже понад два роки тісно співпрацює з Amazon Web Services (AWS) задля 
розвитку та побудови інноваційної екосистеми України, надаючи грантоотримувачам Українського фонду 
стартапів можливість реалізувати кредити від AWS на суму до 100 тис. дол. США та регулярно підтримуючи 
організацію заходів. 

Під час інтенсив-курсу Open Day for Ukrainian USF Startups in Partnership with AWS було оголошено, 
що в рамках нової Програми грантової підтримки проєктів подвійного призначення, AWS також надаватиме 
кредити на суму 25 тис. дол. США для використання своїх хмарних сервісів усім стартапам, які будуть 
відібрані та отримають фінансування від USF [3]. 

Отже, незважаючи на проблеми, з якими стикнулись стартап-проєкти після введення воєнного стану в 
Україні, їхня діяльність починає стабілізуватись та налагоджуватись завдяки підтримці Європейського союзу 
та грантових програм. 

 
1. Опитування стартап екосистеми України, [online] Доступно:https://usf.com.ua/startup-voice-

rezultati-opituvannya-startap-ekosistemi-ukraini/  
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На 1-3 місяці Менше, ніж на 1 місяць

Рис. 1.Періоди забезпечення  
стартапів [1] 
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2. Раунди фінансування стартапів у Центральній та Східній Європі, [online] Доступно: 
https://www.vestbee.com/blog/articles/vc-funding-in-cee-report-2q-2022  

3. Співробітництво з AWS, [online] Доступно:https://usf.com.ua/open-day-for-ukrainian-usf-startups-in-
partnership-with-amazon-web-services-pidsumki-zahodu/  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Корпоративна соціальна політика, як визначення і врегульований вектор розвитку корпорацій, був 
введений досить недавно. Україна почала робити перші кроки щодо переймання досвіду сусідів в галузі 
корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) лише після здобуття незалежності. Проте з 24 лютого 2022 
р., українські підприємства змушені були внести значні корективи у свої плани розвитку. 

З огляду на це, ми вирішили розглянути ряд наступних питань. Як саме війна вплинула на корпоративну 
соціальну політику підприємств України? Які нові напрями КСВ можуть розвивати підприємства? 

Загалом КСВ в Україні розвивається по моделі такому ж типу як і в країнах Європи. В основі розвитку 
КСВ підприємств покладено принципи добровільного впровадження засад сталого розвитку під наглядом 
держави. Проте 24 лютого 2022 р. ситуація в нашій державі кардинально змінилась – як можливо впрова-
джувати щось, коли в небезпеці є не тільки добробут, а і життя громадян. До переліку основних економічних 
проблем можна віднести збій логістичних зв’язків, проблеми з виплатою заробітньої плати працівникам і 
одержання виручки з територій, в яких відбуваються бойові дії. Ситуація вимагає швидких рішень не тільки 
від керівництва головного офісу, але й часто швидкого оперативного реагування керівників локальних 
відділів. Після перших тижнів повної невизначеності зараз бізнес починає відновлюватися, і разом з цим 
виникають  нові можливості.  

Так, станом на травень 2022 року релокувалися 500 підприємств і більше 1500 подало заявок до 
Міністерства економіки України. 303 підприємства вже відновили роботу у західних регіонах і ще додаткових 
50 вже монтують обладнання [1]  Ці всі компанії були у зоні бойових дій та в них зосереджувалися величезні 
активи. Йде мова не лише про виробничі потужності, а й робочу силу.  

В умовах дії воєнного стану спостерігається значний інтерес компаній до допомоги суспільству. В 
основному це допомога армії, адже збройні сили – це запорука безпеки всіх у цей непростий час. Деякі 
підприємства відраховують відсотки від своїх продажів, влаштовують збори речей для ЗСУ. Інші, такі як 
Інтертоп віддали товару на суму 3,5 млн. грн. безкоштовно [2]. Разом з цим прцівники підприємств активно 
долучалися до порятунку людей в зоні ризику разом із СБУ. Іншу стратегію використовують у Eurotrips: вони 
поділили людей на команди і організували передачу гуманітарної допомоги з Європи. Також вони допо-
магають евакуюватись у Європу і повертатися назад. За їх кошт разом з іншими спонсорами був відкритий 
гуманітарний хаб Червоного Хреста у Львові [3]. 

Вартим уваги є кейс компанії HR Banda Agency – тут вирішили скоординуватись з урядом і створити 
декілька проектів Save Ukraine, що прикликаний розповсюджувати інформацію про ситуацію в Україні для 
решти світу, допомогати армії та інше [4].  

Одним з цікавих трендів багатьох підприємств є повна сплата податків, попри їх ослаблення з боку 
держави. Зрозуміло, що це робиться з метою полегшення фінансового стану держави в умовах війни.  

Варті уваги ситуації, коли працівники вступали до лав ЗСУ самостійно. Деякі підприємства досі 
виплачують їм зарплату і навіть обмундирували їх. У майбутньому такі особи зможуть повернутися насвої 
робочі місця.  

Отже, розвиток КСВ підприємств в умовах війни зазнає величезних змін. Опорою стає допомога, в 
першу чергу, суспільству через фінансування гуманітарних і військових потреб. Найпоширенішими заходами 
є надання допомоги працівникам, виплата зарплат мобілізованим працівникам, фінансування ЗСУ, підтримка  
тимчасово переміщених осіб, а також кооперація з урядом, з метою донесення інформації в різні куточки 
світу про події, які відбуваються в Україні. 

 
1. Релокація підприємств України [Інтернет-ресурс]: https://finclub.net/ua/news/510-pidpryiemstv-

relokuvalysia-v-bezpechnishi-rehiony-ukrainy.html 
2. Сайту Інтертоп [Інтернет-ресурс]: https://mtigroup.ua/news-ukr/ 
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3. Трансформація бізнесів під час війни. Досвід українських компаній [Інтернет-ресурс]: 
https://budni.rabota.ua/ua/corporate-culture/yak-transformuyutsya-biznesi-pid-chas-viyni-dosvid-ukrayinskih-kompaniy 

4. HR Banda Agency та їх проекти з урядом [Інтернет-ресурс]: https://banda.agency/ukrainenow/ 
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ДІЯЛЬНІСТЬ МОП В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
З початком військових дій ринок праці України зазнав негативних змін. Падіння доходів підприємств 

призвело до звільнення працівників та скорочення заробітних плат. Станом на середину вересня 2022 року 
рівень безробіття в Україні складає понад 40%. Окрім цього, спостерігається відтік спеціалістів. За даними 
Міжнародної організації праці станом на 11 травня 2022 року, 49% людей, серед тих які покинули країну, 
були зайняті у професіях, що вимагають високої кваліфікації.[1,5] 

Україна є членом Міжнародної організації праці  з 1954 року. З того часу організація веде активну 
діяльність, що зосереджена на питаннях зайнятості, трудового законодавства, умовах праці та на пенсійній 
реформі. З 24 лютого 2022р. МОП активно надає допомогу для підтримки ринку праці. Спершу було надано 
1,3 мільйона доларів на гуманітарну допомогу, що дозволило забезпечити близько 11 тисяч переміщених осіб  
в Україні та Молдові ліжко-місцями та товарами першої необхідності. У середині вересня 2022 року МОП 
зробила додатковий  внесок у розмірі 760 тисяч доларів екстреної допомоги для потреб профспілок, організа-
цій роботодавців України та на платформу електронного навчання TVET. Дана платформа була  розроблена 
та представлена організацією під час пандемії для забезпечення якісного онлайн навчання. Міністерство 
освіти України планує тиражувати платформу та включити до неї близько 160 тисяч студентів з метою 
забезпечення доступу до професійної освіти в умовах війни. [2, 4] 

Важливим напрямком діяльності МОП також стали питання, що стосуються запобіганню трудовій 
експлуатації та торгівлі людьми серед переміщеного населення. Організація розробила інформаційну кампа-
нію для підвищення обізнаності про дані ризики,  яка, станом на кінець вересня 2022р., охопила близько 1,2 
мільйона біженців. Також було проведено навчання українських та молдовських інспекторів праці щодо 
надання психологічної допомоги та питань торгівлі людьми і примусової праці. [2] 

За підтримки МОП близько 54 тисяч компаній, в тому числі внутрішньо переміщених, отримали 
інформацію про ведення бізнесу у військових умовах та щодо питань трудового законодавства. [4] 

Окрім надання фінансової та навчально-інформаційної допомоги,  Міжнародна організація праці у 
партнерстві з Агентством ООН у справах біженців у лютому 2022 року анонсували новий проект – «Підхід до 
гідної праці в Україні на основі ринкових систем», що розрахований на 11 місяців. Проект дозволить 
створити продуктивні робочі місця для вразливих категорій населення у процесі повоєнної відбудови. [3] 

МОП продовжує надавати всебічну підтримку Україні, в тому числі підтримувати розвиток та співпра-
цювати з урядом над пріоритетними питаннями, що стосуються ринку праці.  

 
1. Безробіття в Україні–Електронний ресурс- режим доступу: www.ukrinform.ua 
2. Міжнародна організація праці –Електронний ресурс- режим доступу: www.ilo.org 
3. Проект «Підхід до гідної праці в Україні» –Електронний ресурс- режим доступу: pon.org.ua 
4. Реагування МОП на кризу в Україні–Електронний ресурс- режим доступу: ukraine.un.org 
5. Як змінився ринок праці в Україні –Електронний ресурс- режим доступу: www.epravda.com.ua 
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НАЙПЕРСПЕКТИВНІШІ СЕКТОРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ СТАРТАП-ПРОЄКТІВ  
В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Після початку дії воєнного стану українські стартапи пережили збитковість, втрату клієнтів, 

відсутність інвестицій тощо. Враховуючи це все, даний ринок не лише вистояв, а й продемонстрував 
стійкість. Адже підприємці продовжують свою бізнес-діяльність. Багато українських стартапів не витримали 
та припинили своє функціонування, проте у певних сферах деякі стартапи навпаки показують зростання. 
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Найперспективніші сектори для розвитку українських стартап-проєктів в умовах воєнного стану стали: обо-
ронна, будівництво, кібербезпека, освітні проєкти, психічне здоров’я та медицина. 

Українська стартап-індустрія постійно зростає. У 2021 році вона залучила 832 млн. дол.США, що у 20 
разів більше, ніж у 2014 році, і це попри те, що запускати стартапи в країні досить важко. Деякі українські 
стартапи переїхали за кордон, але переважна більшість залишили частину своєї діяльності або команду в 
Україні. Наша країна залишається ключовим ринком для стартапів, за нею йдуть європейський ринок, 
Сполучені Штати та Канада [1]. 

Під час дії воєнного стану для України важлива оборонна сфера, саме тому Military-tech стартап-проєк-
ти є найбільш актуальними. Вони існували ще до війни з росією і виробляли системи доповненої реальності 
для танків, а також дрони здатні нести важкі вантажі та інші винаходи. Компанія має пройти величезну 
кількість перевірок, комісій, випробувань, що є тривалим та складним процесом, особливо у воєнний час для 
того, щоб технологію чи розробку запустили для використання в армії на офіційному рівні. Але перевагою є 
те, що вони відразу проходять перевірку в польових умовах та швидко отримують зворотний зв’язок від 
військових. У користуванні Збройних сил України вже є кілька проєктів від українських технологічних ком-
паній, а саме рушниці для блокування дронів, який надає український виробник Kvertus. Український фонд 
стартапів за підтримки Міністерства цифрової трансформації України надаватиме гранти до 35000 дол. США 
на проєкти, пов’язані з розвитком військових технологій, оборони та кібербезпеки [2]. 

Ще одним з перспективних секторів для стартапів є сектор з відновлення інфраструктури та 
будівництва. Враховуючи всю зруйновану житлову та міську інфраструктуру від російської агресії Україні 
слід буде у найближчі роки застосовувати нові технології з будівництва. Вже зараз почали створювати нові 
архітектурні проєкти для відбудови українських міст, комунальних та соціальних об’єктів з допомогою 
держав-партнерів. Саме тому, українські стартапи можуть стати ключовою ланкою у цьому процесі. 

Популярність та необхідність EdTech-стартапів з’явилася ще з періоду пандемії Сovid-19 і на даний час 
в умовах війни вона стала ще актуальнішою. Евакуація та переїзд великої частини населення за кордон 
зробила більш затребуваними платформи із вивчення іноземних мов. Деякі з яких зробили свої сервіси 
безкоштовними для українців. Одним із найбільш успішних освітніх українських стартап-проєктів є Preply, 
який залучив раунд серії С у розмірі 50 млн. дол. США, зібравши понад 100 млн. дол. США інвестицій з 
моменту створення. Він з освітнього стартапу перетворився на глобальну EdTech платформу, яка об’єднує 
найбільшу у світі спільноту з вивчення мов. Preply зараз є одним з найпопулярніших стартапів в Україні [3]. 

HealthTech також є одним з найбільш затребуваних напрямків для розвитку стартап-проєктів в 
Україні. Під час війни особливо важливі стають стартапи з протезування. Щодня через агресію росії 
проти України багато українців отримують важкі поранення, військові і цивільні втрачають кінцівки. 
За вісім років війни на сході, Україна здобула величезний досвід протезування кінцівок. До останнього часу 
вважалось, що для того, щоб отримати якісне протезування, необхідно їхати за кордон, однак українці почали 
впроваджувати десятки закордонних технологій та розробляти власні інноваційні рішення. Одним з найві-
доміших є український hardware-стартап, який розробляє IoT-пристрої у сфері протезування [4].  

Отже, незважаючи на воєнний стан в Україні, стартап-проєкти знаходять можливість функціонувати і 
обирати ті сфери, які є актуальними для України у даний час. Українці продемонстрували усьому світові 
свою безперечну сміливість, як на полі бою, так і у розвитку технологічної індустрії. Враховуючи це, у 
найперспективніших секторах очікується зростання стартап-проєктів, їх розвиток та залучення інвестицій.  

 
1. Стан української стартап-індустрії, [online] Доступно: https://spekа.mediа/bilshist-ukrаyinskih-

stаrtаpiv-zmogli-vizhiti-pid-chаs-vijni-odnаk-novih-investicij-mozhe-ne-buti-9w374v 
2. Розвиток Military.tech, [online] Доступно: https://dou.ua/lenta/articles/military-tech-in-ukraine/  
3. EdTech стартап Preply, [online] Доступно: https://dia.dp.gov.ua/yaki-pyat-napryamkiv-dlya-

startapiv-budut-zatrebuvani-v-ukra%D1%97ni-pislya-vijni/  
4. Перспективні напрямки для стартапів, [online] Доступно:https://dia.dp.gov.ua/yaki-pyat-

napryamkiv-dlya-startapiv-budut-zatrebuvani-v-ukra%D1%97ni-pislya-vijni/  
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МІЖНАРОДНА КРИЗА МІКРОЧИПІВ 2022 РОКУ:  
ПРИЧИНИ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ 

 
Виготовлення мікрочипів є інноваційною галуззю промисловісті, проте чутливою до зовнішніх 

потрясінь та слабко адапотованою до стрімкого зростання попиту, через розбіжність довгострокових бізнес-
інтересів компаній-виробників та споживачів. 

Мікрочипи використовують не лише у смартфонах та автомобілях, а й у звичайній електротехніці, 
тому вони відіграють набагато важливішу роль майже в кожному секторі сучасної промисловості, ніж 10 чи 
20 років тому. Близько 80 відсотків мікросхем виробляють у країнах Азії – Тайвані, Південній Кореї, Китаї, 
Малайзії, Сінгапурі. Решту роблять у Європі та США. Провідні компанії-виробники – це тайванська Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) з понад 50 відсотками світового ринку і південнокорейська 
Samsung – близько 17 відсотків [1]. Така висока географічна концентрація збільшує ризик збоїв у ланцюгах 
постачання у випадку стихійного лиха (землетрус, цунамі, повінь, посуха тощо), воєнного, політичного чи 
економічного блокування. 

Пандемія Covid-19 вплинула на всі галузі світової промисловості. Однак компанії, що займаються 
виготовленням мікрочипів, відчули найбільший тиск на ланцюг постачання. Зіткнувшись із серйозним 
порушенням пропозиції та попиту, виробники були змушені реагувати з непередбаченою швидкістю, щоб 
ефективно керувати своїм бізнесом й попередити колапс галузі.  

Під час пандемії цілком зрозуміло збільшився попит на комп’ютери та ігрові консолі. Водночас 
неочікувано зріс попит й на автомобілі, що йшло у розріз із прогнозами виробників авто, які на початку 
локдауну скасували свої замовлення.  

Поширинення такої нової технології, як 5G, суттєво збільшила навантаження на виробників 
мікрочипів. Однак компанії-виробники у 2021 році працювали на 88% своїх потужностей, що подовжило час 
виготовлення продукту до 12 тижнів або й більше. Поблема вробництва мікрочіпів перейшла на державний 
рівень, уряди деяких країн навіть почали здйснювати фінансові вливання у цю галузь, проте науково-
технологічні проекти нелегко реалізувати за відсутності відповідної інфраструктури і людського капіталу 
відповідного рівня. 

Новим викликом для індустрії виготовлення мікрочипів є посилення воєнних конфліктів. Так, через 
російське вторгнення Україна припинила продавати закордон неон,  поставки якого становили 55% світового 
експорту. Насьогодні неон виробляють лише Китай і Росія, які намагаються збільшити поставки на світовий 
ринок [2]. 

Окрім того, зріс попит на неон у країнах-членах НАТО, адже виготовлення новітньої зброї потребує нового 
покоління мікрочипів, більшість яких до початку війни в Україні вироблялося у Тайвані (зокрема компанія TSMC 
постачає на ринок близько 90 % напівпровідників). Оскільки загострення конфлікту між Китаєм та Тайванем 
набрало нових обертів, посилився інвестиційний інтерес до галузі. Так, США інвестували 52,7 млрд. доларів, 
Китай – 65 млрд. доларів та Європа 43 млрд. доларів у власне виробництво мікрочіпів. 

Щоб краще справлятися зі сплесками попиту та уникнути згубного впливу негативних глобальних 
чинників, компанії потребують економічного стимулу, що передбачає більшу прозорість  щодо постачання 
сировини і налагодження власного (вітчизняного) виробництва.  

Зауважимо, що у теперішніх реаліях компанії-виробнику будь-яких продуктів, що містять мікрочіпи, 
необхідно не лише налагоджувати ланцюги постачання самостійно, але й інвестувати у галузь  та провадити 
політику диверсифікації постачання.  

Держави, у свою чергу, повинні сприяти зменшенню високої географічної концентрації, створити 
середовище для кращого обміну інформацією та експорту стратегічних запасів. Проте варто зазначити, що 
проблеми галузі виробництва мікрочипів полягають також у нераціональних бізнес-моделях і стосунках із 
постачальниками, які можна змінити лише зсередини. 

 
1. Kleinhans, J.P. and Baisakova, N. (2020) The global semiconductor value chain: A technology primer for 

policy makers. Stiftung Neue Verantwortung. https://www.stiftung-nv.de/en/publication/eca-toolbox  
2. Війна вибиває Україну зі світового ринку неону. Це провокує кризу виробництва мікрочипів (2022) 

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/22/684453/  
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ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МЕДИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

 (НА ПРИКЛАДІ ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТУ) 
 

Т.зв. «глибоке вивчення» є новою технологією машинного дослідження стану хворого на цукровий 
діабет,  яке дає змогу встановити діабетичну ретинопатію за фотографіями очного дна так само ефективно, як 
за допомогою обстеження медиком. Дослідники вдалися до аналізування витрат, щоб оцінити потенційну 
економію від застосування двох альтернативних підходів «глибокого дослідження» порівняно з методом 
огляду лише лікарем: напівавтоматизованої моделі глибокого дослідження як сортувального фільтру перед 
наступною перевіркою людиною, і повністю автоматизованою моделлю глибокого дослідження без втру-
чання людини [1]. 

На сьогодні витрати на на діагностику діабету доволі значні, а нова технологія на основі штучного 
інтелекту дасть змогу значно заощадити бюджетні кошти. 

Дослідження  використання штучного інтелекту для діагностування діабету було проведено у Синга-
пурі. З точки зору витрат, модель напівавтоматизованого скринінгу була найдешевшою з трьох моделей – 62 
дол. США на пацієнта на рік. Повністю автоматизована модель коштувала 66 дол. США на пацієнта на рік, а 
модель дослідження  лише медиком становила 77 дол. США на пацієнта на рік. Економія для системи 
охорони здоров’я Сінгапуру, пов’язана з переходом на напівавтоматичну модель, оцінюється в 489 000 дол. 
США, що становить приблизно 20% від поточної щорічної вартості скринінгу [2]. 

За даними Міжнародної діабетичної федерації, вартість лікування одного хворого хоча б з одним 
хронічним ускладненням становить в середньому від 6 до 18 тис. доларів США на рік, тож вчасна і й 
ефективна, в тому числі економічно, діагностика надзвичайно важлива.  У 2019 році в Україні зареєстровано 
207 383 пацієнти з цукровим діабетом [3] 

Для визначення економічних витрат від цукрового діабету в Україні було підраховано прямі медичні 
витрати (консультація лікаря, лікарські засоби, втручання (операції та інші), витрати на медичні вироби та 
супутні матеріали, перебування в лікарні, реабілітація) та непрямі економічні втрати (втрачені робочі дні 
через тимчасову втрату працездатності (лікарняні), втрати у ВВП через постійну втрату працездатності й 
передчасну смерть, виплати по інвалідності, компенсації працівникам роботи з догляду за людьми з 
інвалідністю) від діабету та його ускладнень [3]. 

Результати аналізу вражають: загальні економічні втрати в 2019 році дослідниками оцінені у 36-104 млрд. 
грн., що складає 1,0%-2,5% ВВП. Прямі медичні витрати становлять 65% всіх економічних втрат, 35% – це ефект 
від передчасної втрати працездатності та передчасної смертності [3] 

Таким чином, запровадження моделі напівавтоматичного скринінгу дасть змогу скоротити прямі 
медичні витрати на 20% , якщо опиратися на досвід Сінгапуру, тобто на 13,3 млрд. грн. на рік, та пришвид-
шить діагностику, зменшивши навантаження на медичний апарат. 

Беручи до уваги загальну економічну ситуацію в Україні через війну, можемо стверджувати, що 
економія у секторі діагностики й лікування діабету є надзвичайно вадливою і створить можливість скерувати 
вивільнені кошти на інші потреби. 

 
1. Застосування штучного інтелекту в медицині (2020) URL: 

https://aiconference.com.ua/uk/news/primenenie-iskusstvennogo-intellekta-v-meditsine-effektivnaya-diagnostika-i-
sozdanie-novih-lekarstv-
92604#:~:text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE
%D0%B3%D0%BE%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%2
0%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81% 

2. Artificial intelligence for teleophthalmology-based diabetic retinopathy screening in a national programme: an 
economic analysis modelling study (2022) The Lancet URL: https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-
7500(20)30060-1/fulltext 

3. Аналіз системи лікування та розрахунок економічних втрат від цукрового діабету в Україні 
(2020)KSE. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/10/TSukroviy-diabet-v-Ukrayini_Ekonomichniy-analiz.pdf  
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ 

 
Однією з основних складових процесів глобалізації та інтеграції є зростання обсягів надходження 

прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Саме завдяки залученню ПІІ проводяться зміни в структурі економіки 
країни, забезпечується конкурентоспроможність на світовому ринку. 

Розглянемо динаміку та структуру ПІІ на прикладі України та світових лідерів в інвестиційні 
діяльності, а саме США, Великої Британії, Китаю. 

Почнемо зі структури надходжень ПІІ до Великої Британії. Найбільше іноземних капіталовкладень надходить 
у фінансові послуги; виробництво; транспортне обладнання; професійні, науково-технічні послуги та інше. Активно 
залучають ПІІ у США до промисловості, фінансових та страхових послуг, оптової торгівлі, професійних та науково-
технічних послуг. Основними секторами, у які надходять інвестиції, у Китаї є промисловість, нерухомість, 
інформаційні послуги, технічне обслуговування, роздрібна торгівля, транспорт. Щодо України, то ПІІ надходять у 
промисловість, роздрібну торгівлю, фінансову, страхову, інформаційну діяльність.  

Тепер перейдемо до обсягів залучення ПІІ у Велику Британію, США, Україну, Китай. Варто 
зауважити, що усі ці країни, окрім України, входять в топ-10 за надходженням ПІІ до держави. Розглянемо 
обсяги інвестицій протягом 2015-2020 рр.. (рис.1). Якщо подивитися на обсяг надходження ПІІ до України, то 
він не такий значний, як у розвинутих країнах, зокрема у 2015 р. – 0,043 трлн. $, а у 2020 – 0,052 трлн. $. 

Отже, прямі іноземні інвестиції відіграють важливу роль у системі міжнародних економічних 
відносин, оскільки вони сприяють русі капіталу. На основі проведеного дослідження, можна зробити 
висновок, що обсяги надходження ПІІ у всіх країнах мають зростаючу тенденцію протягом досліджуваного 
періоду (2015–2020 рр). Проте можна помітити колосальну різницю обсягів ПІІ між Україною та іншими 
країнами, що зумовлена відсутністю сприятливого інвестиційного клімату, нестабільністю політичної 
системи, високою монополізацією економіки та ін. 

 

 
 

Рис. 1. Обсяги прямих іноземних інвестицій у Велику Британію протягом 2015-2020 рр. [1-4] 
 
Зазначимо, що в умовах воєнного стану надходження ПІІ в Україну продовжуються, зокрема у IT-

сектор. Проте з реальним сектором економіки ситуація значно гірша, оскільки там працюють інші механізми, 
й проблеми там були ще до початку цих подій. Тому для того, щоб залучати великі інвестиції в Україну, в 
першу чергу, необхідно створити сприятливе інвестиційне середовище, а також вдосконалити механізм 
страхування ризиків. Проте ця війна впливає не тільки на нашу державу, а й спричиняє глобальні перебої у 
торгівлі та інвестиціях, що призведе до зниження світового ВВП. 

 
1. Foreign direct investment involving UK companies: 2020 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies/2020. 
2. FDI in the U.S. 2000-2021 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.statista.com/statistics/188870/foreign-direct-investment-in-the-united-states-since-1990/ 
3. China: foreign direct investment inward stock 2021 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.statista.com/statistics/1017011/china-foreign-direct-investment-inward-stock/ 
4. Enhancement of Foreign Direct Investment (FDI) Statistics [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FDI_pr_2020-06-26_eng.pdf?v=4. 
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 
Саме воєнний період є найскладнішим для економічного та бюджетного секторів, і саме в цей період 

потрібно максимально активізувати фінансову підтримку експортних галузей економіки. Тому одним із першочер-
гових завдань на сьогоднішній день є створення максимально сприятливих умов для іноземних інвесторів. 

У першу чергу, інвестиції будуть основою відбудови України та відновлення економіки після закінчення 
повномасштабної війни, розв’язаної росією в Україні. Інвестиції потрібні, щоб відновитися та дати старт потужному 
зростанню, а для стрибка їхній обсяг має складати 35% ВВП щонайменше впродовж 5 років поспіль [1]. 

План реконструкції, розроблений Національною радою з відновлення, розрахований на 10 років. На 
період до 2032 року він вимагає $750 млрд інвестицій. З них $60–65 млрд необхідно залучити цього року, 
близько 300 млрд – на другому етапі «швидкої відбудови» (2023–2026), коли необхідно відновлювати 
найбільш нагальну інфраструктуру, як-от лікарні чи мости. Третя частина плану, «модернізація», вимагатиме 
близько $400 млрд у 2026–2032 роках [2]. 

Одним з факторів, які найбільше стримують інвесторів, є відсутність гарантій безпеки інвестицій у 
воєнний та післявоєнний періоди. Для того, щоб вирішити це питання, Україна домовилась з MIGA про 
запуск механізму страхування інвестицій під час бойових дій. MIGA – це Багатостороннє агентство з 
інвестиційних гарантій, яке входить до групи Світового банку. Воно реалізувало проєкти в країнах, де велися 
бойові терористичні дії. І хоча ситуація України складніша, проте досвід, накопичений агентством, можна 
застосувати. Наразі агенство готове виділити $30 млн для реалізації пілотного проєкту з використанням 
інструменту «political risk insurance» (PRI). PRI – це інструмент для компаній, який дозволяє пом’якшувати та 
управляти ризиками, спричиненими несприятливими діями або бездіяльністю урядів. Даний інструмент 
допоможе інвесторам уникнути потенційних збитків або відшкодувати їх у разі виникнення непередбачу-
ваних проблем, пов’язаних з політичними причинами [3-4]. 

Щодо об’єктів інвестування, то інвесторів, насамперед, цікавлять сектори, які принесуть великі 
прибутки у майбутньому, а їх продукція буде конкурентоспроможною на світовому ринку.  

Вивчення думок експертів з інвестування дозволяє стверджувати, що оптимальним рішенням є інвес-
тувати в інноваційні технології. Іноземців давно зацікавила українська ідея «держави в смартфоні», згідно з 
якою за допомогою телефона можна комунікувати з державою і брати участь в її управлінні. Ми першими 
перетворили більшість особистих офіційних та державних документів на діджитал-рішення. Український 
застосунок «Дія», розроблений Міністерством цифрової трансформації України, дає змогу зберігати водійсь-
ке посвідчення, паспорти й інші документи в смартфоні, зареєструвати бізнес і ФОП онлайн, сплачувати 
податки, підписувати будь-які документи, змінювати місце реєстрації тощо. Крім того, сектор IT зазнав 
найменших втрат від війни – зберіг 95% обсягів контрактів, тобто даний сектор успішно адаптувався до 
надзвичайно складних умов, що мінімізує ризики іноземного інвестора [1]. Цей напрямок дуже перспектив-
ний і його варто розвивати надалі шляхом залучення іноземних інвестицій.  

 
1. Країна можливостей: чому інвестор прийде в Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

ресурсу: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/29/691997/ 
2. Україна презентувала власний «План Маршалла» на сотні сторінок та $750 млрд. Яку країну хочуть 

побудувати до 2032 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://forbes.ua/inside/ukraina-
prezentuvala-vlasniy-plan-marshala-na-sotni-storinok-ta-750-mlrd-yaku-krainu-khochut-pobuduvati-do-2032-roku-
04072022-6964 

3. Мінекономіки України домовилось з MIGA про запуск механізму страхування інвестицій під час 
війни [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:  https://www.kmu.gov.ua/ news/minekonomiky-
ukrainy-domovylos-z-miga-pro-zapusk-mekhanizmu-strakhuvannia-investytsii-pid-chas-viiny  
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ  

В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ ТА ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Аналізуючи сучасні геополітичні світові тенденції, Україна стала одним з найвідоміших «брендів». 
Про Україну говорять у світі, суспільство захоплюється мужністю військових та підтримує громадян у всіх 
куточках світу. Причиною цьому стала не яскрава чи захоплива подія, а війна. Як відомо, 24 лютого відбу-
лось повномасштабне вторгнення РФ в Україну. За час військових дій Україна втратила не лише численну 
кількість захисників та захисниць, а і досягла найнижчого значення показника Індексу інвестиційної приваб-
ливості з 2013 року (2,17 з 5 можливих). Тому вираз «гроші люблять тишу» повністю протирічить подіям в 
нашій країні. Та не зважаючи на це, можна очікувати, що саме увага до всього українського згодом зможе 
стати підґрунтям для залучення закордонних інвестицій. 

У економічній літературі за проблемою виділяють чотири види інвестицій: спекулятивні – передба-
чають заробіток на продажі; фінансові – вкладення у фінансові інструменти; венчурні – інвестиції у перспек-
тивні проекти; реальні – передбачають вкладення коштів в об’єкти [1]. Також, як вже відомо, інвестиції 
поділяють за строком повернення коштів, за формою власності, за рівнем ризику тощо. 

Найціннішими для держави є закордонні інвестиції, адже саме вони дають найбільший мультиплі-
каційний ефект для економіки країни. Згідно з даними НБУ, закордонні інвестиції впродовж 2021 року 
становили близько мільярду доларів. Хоч це і не впливає на стимулювання економічної активності, але слугує 
позитивним сигналом про відновлення економіки після спричинених CoVid-19 проблем. 

Якщо ж говорити про поведінку інвесторів з початку повномасштабного вторгнення, то загальна 
тенденція цілком прогнозована. Вони тримають паузу в очікуванні спокійніших часів, а деякі виводять власні 
кошти з України. Ця тенденція зберігається для усіх без винятку форм інвестицій. 

Довоєнні інвестиційні лідери (нерухомість та агросектор) зараз втратили свої позиції й майже не 
залучають нових коштів. Проте чи не єдиним сектором, у який і надалі продовжують інвестувати на 
незмінних умовах, залишається ІТ. 

У першому кварталі 2022 року ІТ-індустрія принесла державі рекордну суму експортних надходжень – 
два мільярди доларів США, що на 500 млн. доларів США більше в порівнянні з відповідним періодом 
минулого року. За даними НБУ, фактичний обсяг ІТ- експорту збільшився майже на 30%. 

В нових умовах ІТ індустрії вдалося швидко переформатуватися завдяки антикризовим бізнес-планам. 
Більшість компаній зберегли обсяги контрактів із клієнтами. Завдяки цьому в сегменті спостерігається 
належний рівень фінансової стабільності. Водночас кількість спеціалістів галузі збільшилася на 41 тис. осіб, 
до 285 тисяч осіб. Звісно, такі показники приваблюють потенційних інвесторів, тому український IT-бізнес 
може й надалі розраховувати на кошти інвесторів і венчурних фондів. 

Згідно зі звітом Ukraine IT Report 2021, зафіксовано рекордно високий обсяг венчурного й приватного 
інвестування в українські технологічні компанії. Сума інвестицій торік перевищила 830 млн. доларів США, 
що на 45 % більше, ніж у позаминулому році. У 2021 р. відзначався історично високий обсяг угод на ранніх 
стадіях (Seed та Series A), що перевищував 240 млн. доларів США. Значна активність сектору була зафіксо-
вана й у напрямі злиття та поглинання, спостерігалось 28 виходів компаній [2]. 

У 2022 р. українські проєкти (Gramarly, GiLab, People.ai тощо) стали одними з найуспішніших серед 
світових стартапів, що дозволило їм отримати належний обсяг фінансування. Здебільшого він сформований 
за рахунок іноземного капіталу. 

Водночас спостерігаємо неоднорідні умови залучення інвестицій в ІТ сектор. Вони залежать від етапи 
проєкту, каналів залучення коштів тощо. Інвестувати в ІТ-стартапи досить ризиковано, адже половина 
вкладень можуть виявитись збитковими. Лише 20–30 % приносять прибутки, які удвічі-утричі перевищують 
обсяги інвестицій, а деякі проєкти примножують вкладений капітал у сотні разів. У кожного венчурного 
фонду – своя спеціалізація, найризикованіші інвестують у стартапи на ранніх етапах.  

Великі сподівання щодо залучення інвестицій в умовах воєнного стану покладались на аграрний 
сектор національної економіки. Військова агресія РФ несе багато ризиків для сільгоспвиробників. Тож 
інвестори більше орієнтуються на песимістичні прогнози. У 2022 р. слід очікувати те, що національні 
агроінвестори спрямовуватимуть ресурси переважно на збереження наявних потужностей, розташованих на 
підконтрольних територіях. Якщо ж ризики інвесторів, спричинені війною, суттєво знизяться або зникнуть 
повністю, інвестиційні процеси в сільському господарстві швидко активізуються. 
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Отже, військова агресія РФ, бойові дії та уведення воєнного стану призвели до складнощів у 
інвестиційній сфері, погіршення інвестиційного клімату та зміни умов інвестування. Незважаючи на це, 
вітчизняна ІТ сфера розвивається та збільшує обсяг залучених для її розвитку інвестицій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ТА НІМЕЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 

У глобалізованому співтоваристві, в якому ми живемо, програми міжнародної співпраці допомагають та 
створюють можливості навчатися і працювати. З розвитком науково-технічного прогресу відбувається структурна 
зміна у міжнародному співробітництві. Тому особливої актуальності набуває розвиток міжнародної співпраці. 
Міжнародна співпраця відображає процес, у якому домінують спільні пошуки можливостей реалізації інтересів 
усіх зацікавлених сторін. Щодо молочної галузі, то вона як в Німеччині, так і в Україні має сприятливий клімат та 
географічну позицію для ефективного та сталого виробництва молока і молочних продуктів, а також ціле багатство 
знань у цій сфері. Для молочної галузі України 2022 рік  став дуже складним. Вдруге за часи незалежності в 
Україні ведуться військові дії, частина її території анексована сусідньою «братньою» країною. В країні відбулася 
суттєва девальвація гривні, недоступними стали кредитні ресурси. В таких непростих умовах доводиться зараз 
працювати виробникам молокопродуктів. Тому економічний стан молокопереробної галузі, зміни рівня та струк-
тури виробництва молока і молокопродуктів, їх споживання зумовлюють необхідність проведення детального 
дослідження та аналізу, для забезпечення ефективного розвитку та підвищення результативності діяльності представ-
никам українського молочного бізнесу. В умовах сьогодення виробництво молочної продукції займає провідне 
місце в АПК України. В Україні високий економічній, природно-кліматичний, трудовий потенціал розвитку мо-
лочної галузі. Разом із тим виробництво молочної продукції має динаміку щорічного скорочення, тому для 
подолання цієї кризи необхідно проаналізувати сучасний стан виробництва та реалізації молочної продукції, 
виявити причини негативних явищ та надати рекомендації щодо подальшого розвитку. Молочна промисловість 
України є великою індустріальною галуззю, що має надзвичайно важливе значення як для економіки АПК, так і 
для народного господарства країни в цілому. Однак останнім часом стан молокопереробних підприємств визна-
чається низкою кризових тенденцій, пов’язаних, насамперед: із збільшенням дефіциту сировини; зростанням цін 
на молочну продукцію при одночасному зниженні платоспроможного попиту населення; низькою якістю молока; 
формуванням несприятливої кон’юнктури світового ринку молокопродуктів. Аби ліквідувати дефіцит молочної 
сировини та ефективно управляти молочними господарствами, необхідно постійно контролювати: собівартість 
молока; кормову базу; стан здоров’я тварин та профілактику захворювань; рівень заробітної плати обслуговуючого 
персоналу; витрати паливно-мастильних матеріалів. Запровадження управлінської системи на рівні товаровироб-
ника дозволить значно підвищити результативність виробничої діяльності.  

З огляду на ситуацію, що склалася після 24 лютого цього року, в молочному бізнесі можна очікувати на 
такі тенденції: українські молочні господарства потребують підтримки як на рівні держави та з боку недержавних 
інституцій, так і на міжнародному рівні; молочний бізнес повинен зосередитися на вирішенні своїх найбільш прі-
оритетних поточних проблемах; собівартість виробництва молока зростатиме через низку відповідних факторів; 
ціна молока зростатиме з огляду на загальносвітові тенденції; молоко та молочні продукти мають стати одним із 
векторів гарантій продовольчої безпеки України та світу, а отже, громади і держави мають збільшити закупівлі 
вітчизняної молочної продукції; купівельна спроможність українців знизиться через економічну кризу, пов’язану з 
російською агресією, тож виробники молочної продукції мають врахувати при плануванні своєї діяльності 
скорочення попиту; молочні підприємства різних масштабів дедалі частіше дивитимуться в бік створення доданої 
вартості та переробки своєї продукції; осучаснення виробничих потужностей та глобальний перехід на високі 
міжнародні молочні стандарти допоможе українським виробникам швидше інтегруватися на міжнародних ринках. 
На сировинному ринку підприємствам районного масштабу велику конкуренцію складають провідні підприємства 
великих міст, які можуть запропонувати вищі закупівельні ціни сільськогосподарським товаровиробникам. У 
результаті районні молокозаводи втрачають місцеву сировинну базу і змушені закуповувати сировину за межами 
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району, що призводить до додаткових витрат на транспортування, а отже, підвищує витрати виробництва та від-
пускні ціни на готову продукцію. Важливою проблемою розвитку молочного ринку є сировинна база.  

Молочна галузь України має значні перспективи розвитку. Однак потребує особливої уваги з боку держави. 
Стримуючими факторами його розвитку є сировинні фактори такі, як скорочення поголів’я корів, низька якість 
сировини, застарілі технології, неефективна організація заготівлі, невідповідність вітчизняних стандартів міжнарод-
ним, слабка підтримка з боку держави. Саме ці проблеми потребують першочергового вирішення для подальшої 
ефективної роботи та розвитку молочної галузі України. Основними заходами щодо забезпечення належного 
функціонування ринку молока і молочних продуктів вважаємо: підвищення якості молока шляхом придбання та 
використання сучасного доїльного та холодильного обладнання; приведення у відповідність вітчизняних стандар-
тів на молочну продукцію до європейських та впровадження даних стандартів на підприємствах галузі; підсилення 
інтеграційних зв’язків виробник-переробник; сприяння на законодавчому рівні створенню сільськогосподарських 
кооперативів, що дозволить створити надійну сировинну базу для підприємств молочної промисловості; посилен-
ня державного контролю за якістю і безпечністю вітчизняної молочної продукції з метою стимулювання попиту і 
можливості експорту. Слід удосконалити процес надходження молока-сировини до молокопереробних підпри-
ємств, їх договори-купівлі. Також необхідно: удосконалити систему ціноутворення та встановлення надбавок на 
молочні продукти; звільнити молокопереробні підприємства і виробників від митних зборів і сплати ввізного ПДВ 
за імпорт обладнання; переорієнтувати вітчизняні стандарти та сертифікацію молокопродукції на світовий досвід; 
розробити системи стандартів та сертифікації молокопродукції у співпраці з товаровиробниками молочної продук-
ції. Реалізація наведених вище заходів сприятиме: збільшенню виробництва молока і молочних продуктів, знижен-
ню собівартості, поліпшенню якості молока і молочних продуктів, підвищенню їх конкурентоспроможності; 
розвитку експорту молока і молочних продуктів; зростанню зайнятості та поліпшенню соціального стану насе-
лення країни; розширенню перспектив для вітчизняної машинобудівної промисловості у результаті росту попиту 
на устаткування; розв’язанню проблеми продовольчої безпеки.  

Отже, розвиток молокопродуктового підкомплексу базується на співпраці всіх його суб’єктів – виробників, 
переробників та торговельних мереж. Ведення ефективної діяльності сприятиме раціональному використанню 
молока-сировини, конкурентоспроможності молокопродукції та прибутковості всіх складових підкомплексу. 
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ОСОБЛИВОСТІ РУХУ КАПІТАЛУ КРАЇН ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ 
 

За останні 20 років, економіка Північної Америки стабільно розвивається і навіть попри масштабні 
економічні кризи (2008-го і 2020-го років), конкурує з європейськими та азійськими економіками за світове 
лідерство. Серед північноамериканських економік, найбільш значущими економіками є економіка США 
(ВВП-22996 млрд. USD у 2021-му році), частка якої у світі складає 15,69%, економіка Мексики (ВВП-2669 
млрд. USD у 2021-му році) з часткою 1,82% та економіка Канади (ВВП-2025 млрд. USD у 2021-му році) з 
часткою 1,38% відповідно [1].   

Рух капіталу між Північною Америкою та рештою світу надзвичайно оживлений. Серед головних 
чинників, що активізують рух капіталу з/до Північної Америки слід відзначити низку факторів, а саме: 
гігантські запаси природних ресурсів, потужний людський ресурс (завдяки економічній і політичній 
привабливості, до регіону постійно прибуває велика кількість мігрантів, більшість з яких приїжджають вже 
сформованими висококласними спеціалістами; крім цього в США та Канаді одні з найкращих систем серед-
ньої, вищої та професійно-технічної освіти), діяльність ТНК (транснаціональних корпорацій) тощо. 

  
Таблиця 1 

Динаміка приросту прямих іноземних інвестицій у країнах Північної Америки з 2017 по 2021 роки 

Країна 
Приріст прямих іноземних інвестицій (млрд. USD) 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

США 275 254 246 151 367 

Канада 24 43 50 23 60 

Мексика 30 35 33 28 32 
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В табл. 1, наведено дані приросту прямих іноземних інвестицій, проаналізувавши які, можна помітити, 
що країни Північної Америки надзвичайно болісно відчули наслідки пандемії COVID-19, у зв’язку з чим, 
приріст прямих іноземних інвестицій скоротився 61,38% у США, 46% у Канаді та 84,85% у Мексиці. 
Зумовлено це передовсім тим, що у США на фоні раніше згаданих подій розгортались вибори президента, 
тож передбачувано що інвестори чекали допоки ситуація з потенційними фаворитами більше проясниться. У 
Канаді таке різке скорочення пояснюється тим, що значна частина економіки пов’язана з паливною промис-
ловістю, а у 2019 було зафіксоване велике падіння цін на нафту. У Мексиці ситуація дещо схожа з Ка-
надською, велика частина економіки пов’язана з енергетичною і паливною промисловістю, також чималу час-
тку економіки займає туризм, внаслідок пандемії кількість туристів що відвідали країну суттєво скоротилась. 

У підсумку, можна сказати, що попри негаразди сьогодення, зокрема, нерівномірний економічний 
розвиток та поступова втрата північноамериканським регіоном статусу економічно найпривабливішого, на 
фоні розвитку Азії та Європи, якщо держави регіону продовжать свій економічний та політичний курс, то у 
них є всі шанси втримати світове лідерство. Що до того, як можна покращити їхнє становище ще більше, 
можна порадити ще масштабніше впроваджувати і розробляти інновації, а також приділяти достатньо уваги 
соціальним проблемам, оскільки останні 20 років рух капіталу до/з регіону сповільнювали та обмежували 
лише події/фактори пов’язані саме з соціальною сферою. 

 
1. World Economic Outlook Database [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/October/weo-report? 
2. Bureau of Economic Analysis. International Data [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/international-transactions 
3. UNCTAD World Investment Report 2021 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_overview_en.pdf/. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ НБУ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
 

З початку вторгнення рф НБУ спрямував всі зусилля на подолання панічних настроїв серед населення, 
збереження довіри до банківської системи та стабільності у фінансовій сфері. Головні рішення регулятора в 
цей час були спрямовані на забезпечення безперебійної роботи банківської системи, стримування девальвації 
національної валюти та відпливу капіталу за кордон. [1].  

У зв’язку з оголошенням воєнного стану були запроваджені такі обмеження:  
• зупинка роботи валютного ринку України, крім операцій з продажу іноземної валюти клієнтами; 
• фіксація офіційного курсу на 24 лютого 2022 року; 
• ліміт в обсязі 100 тис. грн на день на зняття готівки з рахунку клієнта, крім Уряду та окремих 
дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій; 

• не видається готівка з рахунків клієнтів в іноземній валюті, крім Уряду та окремих дозволів 
Національного банку; 

• призупинене обслуговування банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що 
здійснила збройну агресію проти України; 

• банкам–емітентам електронних грошей призупинили випуску електронних грошей, поповнення 
електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.[2] 

Відповідні дії є необхідними для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової 
системи країни та максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України, а також безперебійної 
роботи об’єктів критичної інфраструктури.  

Нацбанк доклав зусиль і безпосередньо до боротьби з ворожим впливом у фінансовій сфері.  На 
початку березня НБУ створив окремі спец рахунки для збору коштів на потреби ЗСУ та гуманітарні потреби 
України. НБУ дозволив волонтерам-фізичним особам переказувати іноземну валюту в межах 400 тис. грн на 
місяць в еквіваленті за офіційним курсом НБУ для купівлі всього необхідного. [3] 

Національний банк також розробив вимоги до функціонування системи кіберзахисту в банківській 
системі України. Актуалізував для банків критерії та порядок віднесення до об’єктів критичної інформаційної 
інфраструктури. Зокрема, Національний банк унормував питання організації і забезпечення кіберзахисту в 
банківській системі України та визначив:    

• основні засади функціонування системи кіберзахисту; 
• принципи забезпечення інформаційного обміну між Центром кіберзахисту Національного банку і 
банками України; 

• вимоги щодо заходів із забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури; 
• вимоги щодо проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки банків. [5] 
Безумовно війна росії проти України буде мати довгострокові і негативні наслідки для фінансового 

сектору у вигляді глибокої економічної та фінансової кризи. Завдяки швидким та правильним діям НБУ, 
банки успішно протистояють викликам війни. Значну роль в цьому відіграло і реформування сектору у 
попередні роки.  

Ключовим елементом реформування стало очищення банківського сектору від фіктивних і неякісних 
банків – до початку 2018 року тимчасова адміністрація була введена в 94 банках, які не змогли провести 
докапіталізацію, виявилися неплатоспроможними. На 2017-2018 рр. НБУ визначив основні пріоритетні 
напрями у реалізації Комплексної програми реформ банківського сектору. До його основних компонентів 
доцільно віднести наступні: 

• Банківський нагляд 
• Технології та інновації 
• Внутрішня трансформація Національного банку України 
• Ринки капіталу 
• Реформа державних банків [6] 
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В сучасних реаліях, Національний банк України тимчасово проводить політику регуляторного 
послаблення. Через негативні наслідки війни, НБУ не буде застосовати заходи впливу, якщо фінустанови 
порушуватимуть вимоги до достатності капіталу. Та водночас вимагатиме прозорого та достовірного 
відображення фінансового стану банків та небанківських фінансових установ. Це дасть змогу впровадити 
реалістичний графік відновлення фінансового сектору після перемоги у війні. [4] 

Нами було проведено короткий огляд діяльності НБУ під час війни з метою аналізування роботи для 
розроблення антикризових заходів. Звісно, у довгостроковому періоді необхідно передбачити і стратегію 
розвитку НБУ в умовах невизначеності. Однак, найближчим часом потрібно забезпечити фінансову стабіль-
ність усіма можливими інструментами грошово-кредитного регулювання. 

 
1. Державне регулювання під час війни: як НБУ адаптував фінансову систему України до нових умов 

впродовж ста днів воєнного стану.  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://voxukraine.org/derzhavne-regulyuvannya-pid-chas-vijny-yak-nbu-adaptuvav-finansovu-systemu-ukrayiny-do-
novyh-umov-vprodovzh-sta-dniv-voyennogo-stanu/.  

2.  Про роботу банківської системи та валютного ринку з 24 лютого 2022 року в умовах воєнного 
стану по всій території України. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pro-robotu-bankivskoyi-sistemi-ta-valyutnogo-rinku-z-24-lyutogo-2022-roku-za-
umovi-voyennogo-stanu-po-vsiy-teritoriyi-ukrayini.  

3. Офіційні повідомлення Національного банку. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://bank.gov.ua/ua/news/all/ofitsiyni-povidomlennya-vid-natsionalnogo-banku-onovlyuyetsya. 

4. Фінансова система успішно протистоїть викликам війни – Звіт про фінансову стабільність. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/news/all/finansova-sistema-uspishno-protistoyit-
viklikam-viyni---zvit-pro-finansovu-stabilnist\.  

5. Нацбанк розробив вимоги до кіберзахисту банків. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/19/690599/.  

6. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/7082/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B
A%201%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0
%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%-
82%20%D1%96%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%20Summer%20Debates.pdf#page=122 
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ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 2008 РОКУ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ 
 

У середині 2007 року фінансовий ринок США зазнав найгіршої фінансової кризи після Великої 
депресії початку 1930-х років. Поштовхом до цього стала заява до суду про банкрутство і прохання про 
захист від кредиторів банку Lehman Brothers, що заборгував до того моменту $613 млрд. [1]. Згодом криза 
поширилася майже на увесь світ.  

Серед причини глобальної фінансової кризи 2008 року [2]: надмірно експансивна грошова політика 
федеральної резервної системи США, недооцінювання масштабів кризи, яка настала, а також майбутніх 
збитків для економіки; величезний дисбалансу у світовій економіці, зокрема великий профіцит у зовнішній 
торгівлі КНР, значний торговельний дефіцит у США; недоліки системи управління ризиками в інвестиційних 
банках; недосконалість регулювання фінансових ринків на національному і міжнародному рівнях; 
перевищення рівня споживання в розвинених країнах над реальним виробництвом. 

Виникнення фінансової кризи в Україні стало очевидним восени 2008 року після погіршення еконо-
мічних показників та повідомлень про фінансові проблеми деяких провідних комерційних банків. Відбулося 
скорочення попиту на залізо та сталь, що призвело до зменшення обсягів експорту та надходження валюти до 
української економіки. Восени та на початку зими ціни на нерухомість знизилися на 25%, було призупинено 
понад 80% будівельних проектів [3]. 

Окрім цього, вразливість української економіки була обумовлена такими чинниками: високі обсяги 
зовнішнього боргу; низька фінансова стійкість банківського сектору; залежність від іноземного капіталу; 
великий дефіцит рахунків поточних операцій; прив’язка гривні до долара; політична нестабільність. 
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Наслідком світової фінансової кризи для української економіки стала глибока рецесія у четвертому 
кварталі 2008 року, яка тривала і у 2009 році. Менші доходи населення та нижчі доходи бізнесу за умови 
відсутності кредитних коштів призвели до різкого падіння реальних обсягів споживання та інвестицій. 
Зниження попиту на товари традиційного українського експорту негативно вплинули на розвиток таких 
галузей, як металургія та хімічна промисловість. Скорочення експорту, а також зниження притоку капіталу з-
за кордону за необхідності здійснення значних виплат за попередньою іноземною заборгованістю держави, 
призвели до дефіциту платіжного балансу. Як результат, відбулася значна девальвація гривні [4]. Проте 
наслідки фінансової кризи могли бути ще більш серйозними, якби більшість великих українських банків не 
були у власності закордонних банків.  

Наслідком глобальної фінансової кризи стало різке зниження фондових індексів у США. Індекс Dow 
Jones Industrial Average до кінця 2008 року знизився на 107,12 пункту (1,49%) – до 7074,96 пункту. Standard & 
Poor's 500 зменшився на 13,74 пунктів (1,83%), склавши 739,09. Значення індексу Nasdaq Composite знизилося 
на 11,77 пункту (0,85%) – до 1379,7 пункту [5]. У Європі кілька дочірніх компаній і офіси банківських 
компаній були закриті, а банки в Німеччині, наприклад, були врятовані урядом, оскільки вони також 
інвестували значні кошти в американські цінні папери на нерухомість.  

Як наслідок, обсяги імпорту, особливо в США, знизилися, що вплинуло на постачальників з Китаю та 
Японії. Залежні від ринку США, китайські виробники зіштовхнулися з проблемами, оскільки їх основні 
ринки припинили інвестиції та зменшили попит. Тільки в Китаї понад 10 мільйонів трудових мігрантів 
втратили роботу. Тим часом рівень безробіття в США також підскочив до 7,2% у грудні з нещодавнього 
мінімуму в 4,4% у березні 2007 року. Наприкінці кризи рівень безробіття як у США, так і в Європі зріс до 
10% – найвищого значення з 70-х років. Рецесія охопила майже всі сектори світової економіки. Навіть такі 
провідні світові фірми, як G.M і Chrysler, які разом налічують понад 280000 працівників, опинились перед 
банкрутством і їх також довелося рятувати державними коштами [2]. 
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ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 
 
Останнім часом забезпечення фінансової стабільності стало одним із найважливіших завдань економіки 

країни. Фінансова стабільність – це стабільний стан фінансової системи країни, який забезпечує безперебійне 
здійснення розрахунків в економіці, високий рівень довіри до фінансово-кредитних установ, відсутність надмірної 
волатильності на фінансових ринках, можливість ефективного розподілу фінансових ресурсів та управління 
фінансовими ризиками, а також резервну міцність фінансової системи, яка дає змогу в майбутньому захиститися 
від негативних економічних потрясінь та попередити їх негативний вплив на економіку.[1]. 

Стабільна ефективна фінансова система, яка користується глибокою довірою громадян і бізнесу, є 
необхідною умовою економічного розвитку. Національний банк сприяє фінансовій стабільності, допо-
магаючи фінансовій системі ефективно виконувати свої функції та бути стійкою до криз. На фінансову 
стабільність впливають дії та рішення: Національного банку, Міністерства фінансів, Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

На розвиток та стійкість фінансової системи впливає також діяльність Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України та інших державних органів. Отже, що відбувається за сценарієм фінансової 
стабільності:  



 

52 

• фінансова система ефективно конвертує вільні кошти громадян і бізнесу в кредити та інвестиції;  
• фінансова система є ліквідною та капіталізованою, а тому стійкою до кризових явищ;  
• платежі та розрахунки здійснюються своєчасно та в повному обсязі;  
• учасники фінансової системи ретельно оцінюють і управляють ризиками;  
• труднощі окремих фінансових установ не поширювалися на систему в цілому.[2]. 
Національний банк регулярно проводить оцінку ризиків у фінансовому секторі та економіці в цілому. 

Для досягнення фінансової стабільності він використовуємо такі підходи:  
• впроваджує макропруденційну політику;  
• підтримує банки як кредиторів останньої інстанції;  
• сприяє фінансовій стабільності банків, насамперед системно важливих;  
• наглядає за (позабіржовим) банківським обслуговуванням, платіжними системами та системами 
розрахунків;  

• проводить стрес-тестування банківської системи та найбільших банків-позичальників. 
Для досягнення фінансової стабільності Національний банк спільно з іншими регуляторами працює за 

такими напрямками: запобігання кризам та їх поширенню, розвиток фінансової системи для посилення її 
стійкості до криз, ліквідація наслідків кризових явищ.[3]. 

У останньому Звіті про фінансову стабільність основна увага буде зосереджена на ризиках і загрозах 
для фінансового сектора, пов’язаних з російською військовою агресією, і заходах щодо підтримки фінансової 
стабільності. Повномасштабна війна росії проти України призвела до глибокої кризи, яка матиме далекосяжні 
наслідки для фінансового сектора. Через війну ВВП впаде більш ніж на третину, а інфляція в кілька разів 
перевищить цільовий рівень. 

Завдяки тимчасовій фіксації обмінного курсу вдається уникнути неконтрольованої девальвації. У той 
же час тиск на валютному ринку зберігався, і НБУ проводить значні інтервенції в продажі іноземної валюти, 
щоб придушити цей тиск. Крім того, щоб забезпечити привабливість гривневих депозитів і послабити тиск на 
валютний ринок, НБУ в червні істотно підвищив облікову ставку. Рішення додатково стимулюватиме банки 
підвищувати депозитні ставки. Також має зрости дохідність ОВДП. 

Кредитний ризик сьогодні залишається ключовим для банків, і його реалізація є найбільшою загрозою 
для галузі. Фінансові установи поступово починають визнавати понесені та очікувані збитки. Банківська 
галузь стала збитковою вперше за п’ять років через різке зростання резервних відрахувань. За прогнозами 
НБУ, через війну та економічну кризу банки втратять щонайменше 20% своїх кредитних портфелів. 
Небанківські фінансові установи не так добре, як банки, справляються з операційними ризиками, але все ще є 
гравці в різних сферах, які продовжують надавати якісні послуги. [4]. 

Отже, забезпечення фінансової стабільності є важливим аспектом національної економіки, який, можна 
сказати, є втіленням економічної ефективності країни. У сьогоднішніх реаліях дуже важливо говорити про 
фінансову стабільність, тому що ми перебуваємо в кризовому періоді, коли ресурси країни не викорис-
товуються повністю, валюти нестабільні та постійно відчувають велике коливання, зовнішня заборгованість, 
зниження темпів зростання ВВП – все це створює фінансову нестабільність і реальний стан економіки. Тому 
можна сказати, що фінансова стабільність невіддільна від характеристики національної економіки. Найбільші 
країни світу в основному орієнтуються на цей показник. 
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http://www.bank.gov.ua  
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ 
 ЗА УМОВ ВІЙНИ 

 
24 лютого – найстрашніша дата для кожного українця. З цього дня розпочалось те, що здавалось 

неможливим в цивілізованому світі – сотні зруйнованих споруд, тисячі вбивств, мільйони скалічених життів. 
Війна б’є по людях зі всіх фронтів. І чи не найбільшою проблемою є економічна ситуація в країні. 

Близько 60% українців головною загрозою для держави вважають економічний занепад, майже 
половина – масове безробіття, кожен третій – інфляцію. Такі результати опитування, проведеного соціоло-
гічною групою «Рейтинг» [1]. 

Лише за 3 місяці держава витратила на війну близько 1трлн доларів. Детальніша інформація зображена 
на таблиці 1 [2]. 

Сьогодні вже минуло 7 місяців повномасштабної війни, а обсяги витрат тільки збільшуються. 
Відповідно і економічні проблеми зростають, серед яких можна виділити наступні: 

• знизилося виробництво основних видів продукції, зокрема тієї, що становить основу експортного 
потенціалу України; 

• окупантами заблоковано більшість морських портів, а відтак і левова частка зовнішньої торгівлі; 
• не здійснюється повітряне сполучення; 
• транспортно-логістична, соціальна, маркетингова та інженерна інфраструктури по цілих регіону 
руйнується; 

• втеча та часткова міграція населення на захід країни призвели до того, що сотні тисяч або навіть 
мільйони людей тимчасово залишилися без активного економічного життя; 

• великий рівень  «тінізації» економіки. 
 

Таблиця 1 
Загальні витрати України від війни в період з 24 лютого – 24 травня 2022 року 

Витрати Сума в дол. 
Руйнування інфраструктури 1 000 000 000 
Руйнування житла 33 900 000 000 
Руйнування підприємств 10 700 000 000 

 
Президент України Володимир Зеленський назвав дві ключові фінансові потреби держави: 
– 38 млрд доларів для покриття дефіциту державного бюджету наступного року – зарплати вчителів, 
лікарів, соціальні виплати (пенсії); 

– 17 млрд доларів, верифіковані Світовим банком і потрібні для відбудови критичної інфраструктури 
в межах RDNA. Це школи, лікарні, критична транспортна й енергетична інфраструктура, 
пошкоджене житло [3]. 

Ніхто не знає скільки триватиме війна і як почне відновлюватися українська економіка. Проте, навіть в 
умовах війни наша держава демонструє хорошу витривалість. Відновлення економіки – це дуже тяжкий етап, 
але можливий. Для швидкого відновлення економіки необхідні прямі іноземні інвестиції, гранти та кредити 
міжнародних організацій для бізнесу. 

Проте, не тільки іноземні інвестори та інші держави можуть допомогти України, але й кожен з нас. 
Потрібно не ухилятись від сплати всіх податків, підтримувати вітчизняного виробника (в моменти, коли це 
можливо), робити пожертви в благодійні фонди та організації, інвестувати вільні кошти в державні військові 
облігації . 

 
1. Економічні проблеми України [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/1987935.html.  
2. Витрати України за 3 місяці війни [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-61594911.  
3. Ключові фінансові потреби України [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

https://gazeta.ua/articles/economics/_zelenskij-rozpoviv-pro-ekonomichni-vtrati-ukrayini-ta-osnovni-finansovi-
potrebi/1115604 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ  

  
Іноземні інвестиції є чи не найважливішим ресурсом для розвитку і функціонування економіки  країни. 

Україна не є виключенням. Оскільки українська економіка гостро відчуває нестачу фінансових ресурсів, 
залучення іноземного капіталу постає серйозним викликом. Дослідження найбільш перспективних напрямів 
залучення прямих іноземних інвестицій дозволить максимально використати позитивні ефекти цих процесів 
для розвитку інфраструктури інвестиційної діяльності та забезпечити стале економічного зростання країни 
загалом. [1]  

Дослідженням процесу залучення іноземних інвестицій в українську економіку займались такі вчені: 
Комар Н. В., Шинкаренко Н. В., Мєдведкова Н.С., Пєтухова О.М, Смагло О.В., Даниленко А. А. та інші. У 
своїх роботах вони визначили пріоритетні сфери української економіки для залучення іноземного капіталу, 
серед них найважливішою сферою визначили – аграрний сектор.   

Аграрний сектор української економіки – одна із найбільш проблемних, але й найбільш перспективних 
сфер для інвестування. Ця галузь потребує підняття продуктивності та рентабельності, зниження витрат, 
забезпечення глибшої та комплекснішої переробки первинної сировини з метою значного збільшення виходу 
кінцевої продукції та підвищення її споживчих якостей.  

Перспективними напрямами залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор України є впрова-
дження прогресивних енергоощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур, спрямованих 
на зменшення витрат ресурсів я і підвищення родючості ґрунтів задля дотримання достатнього рівня 
врожайності; проведення реформування кредитно-фінансової, податкової і цінової сфер; сприяння розвитку 
вітчизняного виробництва сучасних сільськогосподарських машин[2,3]. 

Проте залученню іноземних інвестицій не тільки в аграрний сектор, а і в економіку України в цілому, 
перешкоджають певні передумови: нестабільність в політичній та податковій сферах, відсутність систе-
ми  оцінки інвестиційного клімату, недосконале законодавство, робота правоохоронних органів, нестабільна 
економічна ситуація, високий рівень інфляції, ненадійність банківського сектору та ринку страхування. 
Тільки після вирішення хоча б кількох вищезгаданих проблем можливе повноцінне залучення  іноземних 
інвестицій в Україні, і в аграрний сектор зокрема. [4] 

Розвиток ІТ-сфери не тільки як окремого блоку бізнесу, а й як головної ланки комунікації бізнесу і 
держави – пріоритетне завдання в питанні залучення іноземних інвестицій. Спрощення режиму заснування 
бізнесу, сплати податків, сприяння розвитку бізнесу та створення умов для його ведення (надання дозволів, 
автоматичне підключення до мереж водопостачання, електроенергії і тд.), розвиток митної та податкової 
сфер, спрощення і пришвидшення їх функціонування  – все це можливе за інтенсивного розвитку і залучення 
у вищезгадані сфери ІТ-сектору.  

Важливим фактором є те, що прямі іноземні інвестиції можуть бути джерелом не лише капіталу, але 
також нових технологій, навичок менеджменту і системи маркетингу. Ці ресурси, в свою чергу, стимулюють 
конкуренцію, новації, акумуляцію капіталу і завдяки цьому створюють робочі місця та економічне 
зростання.   

  
1.  Інвестиції в економіку України. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/2865-u-i-kvartali-2020-roku-investytsiyi-v-ekonomiku-ukrayiny-skorotylysya-
na-29-u-silske-hospodarstvo-na-353-oleksandr-zakharchuk.html.  

2. Ключові напрямки для зростання економіки –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.me.gov.ua/news/detail?lang=uk-ua&id=274d9d56-0eb8-4e98-ac55 
2854d67a269c&title=igorpetrashkonazvav3-kliuchovinapriamkidliazrostanniaekonomiki.  

3. Інвестиційне забезпечення аграрного сектору: розширення можливостей для України  –  [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/821.  

4. Реальний сектор економіки України в умовах системних викликів економіки –  [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:  https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-09/analytrep_11_2021.pdf 
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ЦИФРОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ  
ЯК СУЧАСНА АЛЬТЕРНАТИВА КЛАСИЧНІЙ ФІСКАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ  

 
В Україні та світі цифрова революція змінює та в свою чергу полегшує життя швидкими темпами, 

створюючи великі можливості у цифровому просторі. Сучасну економіку можна охарактеризувати тим, що 
підприємства здатні брати активну участь в економічному житті юрисдикції без фізичного  контакту та 
присутності. Огляд літератури дав можливість побачити, що розвиток цифрової економіки гучно 
обговорюється у вітчизняній та зарубіжній літературі, проте вітчизняні джерела не приділили значної уваги 
проблемам даного оподаткування [3].  

Наразі над розвитком економіки у даній сфері, а саме цифрового оподаткування, працюють Євро-
пейська Комісія та ОЕСР. ОЕСР розробила «Програму розробки скоординованих рішень для вирішення 
викликів, пов’язаних із цифровізацією економіки», а Європейська Комісія є розробником Директиви про 
цифрове оподаткування цифрових доходів підприємств. У будь-якому випадку, понад 96 країн вже 
запровадили законодавство про прямі чи непрямі податки на цифровому  економічному рівні [4]. Якщо 
проаналізувати експертну думку, то вони  відзначають, що цифровізація, штучний інтелект і робототехніка 
будуть основними драйверами глобального економічного зростання до 2030 року. Крім того, вони 
прогнозують, що в 2025 році майже 1/4 світового ВВП буде припадати на цифрову економіку. Проте, наразі, 
дане оподаткування не може бути зразковим, адже великі багатонаціональні компанії (переважно з цифрового 
сектору) сплачують відносно низькі податки в країнах із високим рівнем оподаткування. Раніше ОЕСР 
підрахувала, що уряди в усьому світі втрачають 4-10% від загального податку на прибуток підприємств. 
доходу щорічно, або 100-240 млрд дол. США. Згідно з останніми статистичними даними Euractiv податкових 
гаваней, таких як Бермудські острови чи Ірландія, близько 40% прибутку транснаціональних компаній 
уникають оподаткування. Таким чином, ЄС втрачає 20% своїх доходів від цифрових компаній. Пропозиція 
Директиви, яка встановлює правила, пов’язані з оподаткуванням корпоративного капіталу у значній цифровій 
присутності, має ширшу сферу застосування, ніж податок на цифрові послуги, і має на меті запровадити 
оподатковуваний зв’язок для цифрового бізнесу, який працює в ЄС, без будь-якої або лише обмеженої 
фізичної присутності. 

Якщо порівняти конкурентоспроможність податкових систем країн, які використовують оподаткування 
цифрових послуг з їх глобальним індексом конкурентоспроможності, результат виявився неоднозначним, 
оскільки країни займають такі місця: Австрія – 12, Франція – 36, Угорщина – 14, Італія – 34 і Туреччина – 13 
представлені. літній час Бельгія – 27, Чехія – 10, Словаччина – 11, Іспанія – 23, Велика Британія – 25, Латвія – 
3, Норвегія – 19, Словенія – 20 [1]. Іншими словами, можна зробити висновок про відсутність первинного 
зв’язку між конкурентоспроможністю податкової системи та запровадженням альтернативних податків; 
оподаткування цифрової економіки – сучасний виклик, нова ніша у розширенні податкової бази системи. 

Щоб визначити, які податки на цифрові послуги можна застосовувати в Україні, необхідно проаналізувати 
стан ІТ-ринку в Україні. ІТ-сектор в Україні, зокрема внутрішній ринок, представлений такою пропорцією: апарат-
не забезпечення – 83%; програмне забезпечення – 7%; послуги – 10%. Варто помітити, що практично весь ІТ-
сектор в Україні представлений у вигляді апаратного забезпечення, тобто проектування комп’ютерної техніки, але 
розробка програмного забезпечення та послуг займає лише 17% внутрішнього ІТ-ринку України. Проте, з 2011 по 
2018 рік експорт ІТ-послуг має чітке зростання і, думаємо, зростатиме надалі. [2].  

Отже, проаналізувавши ринок в Україні, на нашу думку, зараз саме час поступово запровадити податки на 
цифрові послуги, зокрема: податок на інтернет-послуги, що надаються резидентами. Щодо ставки податку, то вона 
може коливатись від 3% до 5% від отриманого доходу. Також можна не застосовувати ставку, якщо співпрацювати 
з університетами, адже згодом можна залучити українських випускників створювати цифрову продукцію. Можна 
створити групу платників єдиного податку для аутсорсерів та ІТ-фахівців, які реєструються як ФОП, оскільки 
дохід фахівців у цій даній галузі в декілька разів перевищує середній по країні. Варто розвивати дану сферу, адже 
саме зараз найкращий час для прийняття викликів цифрової економіки.  

 
1. International  Tax Competitiveness  Index,  2019.  Режим доступу до 

ресурсу:https://taxfoundation.org/publications/international-tax-competitiveness-Index/.  
2.  State statistics service of Ukraine. Режим доступу до ресурсу:http://www.ukrstat.gov.ua.  
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3. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy // OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting 
Project. Режим доступу до ресурсу: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264218789-
en.pdf?expires=1592581443&id=id&accname=guest&checksum=9A0F6BEDF8CB602671D3987EE9BE384A.  

4. Taxation of the digitalized economy: developments summary.  Режим доступу до ресурсу: 
https://tax.kpmg.us/content/dam/tax/en/pdfs/2020/digitalized-economy-taxation-developments-summary.pdf 
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ПРОБЛЕМИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗЕМЛІ 
 

В українській земельно-правовій теорії приватизація землі (ділянок) розглядається як земельне позовне 
право та як одна із гарантій реалізації громадянами України правосуб’єктності землі, що передбачає 
виникнення права приватної власності на землю. 

За статтею 121 Земельного Кодексу України кожен громадянин України має право безоплатно 
отримати у власність від держави або територіальної громади 6 ділянок у будь-якому регіоні України: до    2 
га для особистого селянського господарства (ОСГ), до 0,25 га (у селах), до 0,15 га (у селищах), до 0,10 га (у 
містах) – присадибна ділянка (для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд), до 0,12 га для садівництва, до 0,10 га  для дачного будівництва, до 0,01 га для будівництва 
індивідуальних гаражів, у розмірі земельної частки (паю) (в середньому по Україні – 3,6 га) для ведення 
фермерського господарства.  

Виходить, що на одну людину, за чинним Земельним Кодексом, припадає від 5,93 га до 6,08 га землі. 
Загалом можна безоплатно приватизувати 2,28 гектара землі (стаття 121 Земельного Кодексу України). Левова 
частка – це саме наділи, призначені для ведення особистого селянського господарства. Отримати ділянку можна у 
будь-якому регіоні країни незалежно від місця проживання. Єдина умова – наявність вільних площ [1]. 

Зрозуміло, що переважна більшість ділянок, призначених для ведення селянського господарства, 
розташовані за межами населених пунктів. Хоча за саму землю і справді людина нічого не платить, 
оформлення права власності на наділ може “влетіти в копієчку”  (від 2 до 10 тисяч гривень, а то й більше). А 
ще – процес оформлення доволі тривалий. Іноді, аж до 2 років. Також, подаючи заяву на приватизацію землі, 
людина має попередньо сама знайти собі вільну ділянку (наприклад, через сайт “Публічна кадастрова карта 
України”). Проте, мільйони українців не поспішають і навіть не розглядають можливості скористатися 
правом на безплатну землю. Вважаючи, що “шкурка вичинки не варта” [2]. 

Кожен наступний рік показує статистику збільшення земельних ділянок під безоплатну приватизацію. Якщо 
у  2013 році було близько 45 тис. га, у 2014 р. – 76 тис. га, у 2015 р. – 54 тис. га, у 2016 р. – 85 тис. га, у 2017 р. – 
144 тис. га, у 2018 р. – 100 тис. га, у 2019 р. – 130 тис. га,  у 2020 р. – 145 тис. га, у 2021 р. – коло 170 тис. га. Лише за 
дев’ять останніх довоєнних років більше 900 тисяч гектарів землі перевели з державної власності у приватну. 

Фактично кожен сотий українець отримав землю. За статистикою з 2013 по 2020 рік 445 486 осіб 
отримали землю за безоплатною приватизацією. Близько 570 тис. гектарів землі були надані українцям для 
ведення особистого селянського господарства. 

За інформацією Держгеокадастру, у приватній власності перебуває вже 60% земель України, а правом 
безоплатної приватизації скористалися лише 17 млн. осіб [1]. 

Отже, основною проблемою в приватизації державної землі є необізнаність населення у даному питанні. 
Багато людей не користуються даним правом через непоінформованість стосовно всієї процедури, а також, через 
пасивність населення з’являється своєрідний бізнес – оформлення на одну людину кількох ділянок.   

В держави немає механізму відстежування правильності виконання цього Закону.  Питання такого 
“бізнесу” потрібно врегульовувати на державному рівні для уникнення проблеми перепродажу землі. 
Оскільки люди свідомо йдуть на порушення  – повторне отримання земельної ділянки.  

Тому потрібно провести інвентаризацію та визнавати недійсним окремий механізм протизаконного отри-
мання землі. При виявленні правопорушень на землю, її слід надати в державну або комунальну власність. 
Громадяни зможуть викупити такі ділянки за гроші, а орендарі таких ділянок повинні переоформити договори. 

 
1. Держгеокадастр: проміжні результати аудиту державних земель під безкоштовну приватизацію 

за 2013-2020 роки. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/770-derjgeokadastr-vidbilyuyetsya-promijni-rezultati-
auditu-derjavnih-zemel-pid-bezkoshtovnu-privatizatsiyu-za-2013-2020-roki.  
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3060252-bezplatna-zemla-comu-odnim-desatki-gektariv-a-insim-zero.html. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Банківська система – це складова фінансової системи держави, вона демонструє собою сукупність різних 

видів за формою та спеціалізацією  національних банків і кредитних установ, що діють в межах  фінансової 
системи та  грошово-кредитного механізму. Стан банківської системи має важливе значення в  умовах розвитку 
національної економіки, адже вона забезпечує ефективний розвиток і діяльність усіх сфер господарської системи, 
регулює потоки грошових коштів, створює передумови для розширеного відтворення економіки. 

З початку розгорнення активної військової агресії Російської Федерації проти України, центральний банк 
України, а саме НБУ, здійснив певні корективи та обмеження в роботі банківської системи. Ці заходи були розроб-
лені для того, аби стабілізувати банківську систему та мінімізувати збитки, пов’язані із воєнним ризиком.  

Серед заборон, котрі ввів НБУ з початком війни були[1]: 1) обмеження в знятті готівки обсягом більше 
ніж 100 тис. грн. впродовж одного дня; 2) виплати дивідендів за акціями, за винятком осіб, котрі володіють 
привілейованими акціями; 3) випуск та розповсюдження цифрових грошей банками, котрі займались цією 
емісією; 4) надання юрособам кредити у гривнях задля погашення їх кредитів у іноземній валюті; 5) заборона 
змінення іноземної валюти на гривню в кредиті для юридичних осіб. Винятком є банки; 6) розподілення 
капіталу, окрім перенесення прибутку в структуру власного капіталу та формування резервів.  

Слід також зауважити, що наш центральний банк запровадив низку послаблень для банків, котрі 
змогли б полегшити їх роботу. Серед них можна виділити[1]: 1) скасовано заходи впливу з боку регулятора за 
порушення різних нормативів, таких як ліквідності, капіталу, кредитного ризику тощо; 2) НБУ дозволив 
використовувати банкам хмарні сервіси, які розміщуються на території ЄС, Великобританії, США та Канади. 
Таке рішення дало змогу покращити стабільність банківської системи в цілому; 3) були скасовані заходи 
впливу за невчасне оприлюднення різних типів звітностей; 4) банкам надано дозвіл ідентифікувати 
військових осіб за їх військовим посвідченням для відкриття рахунків; 5) спрощено контроль джерел 
походження коштів, направлені на спеціальні рахунки благодійних організацій.  

Завдяки вчасним діям НБУ та банків щодо забезпечення постійного функціонування фінансових 
установ, банківський сектор отримав відносно незначні втрати в перші місяці війни.  

НБУ з початком повномасштабної війни перерахував частину прибутку до розподілу, який склав 
майже 19 млрд. грн. до держбюджету, щоб забезпечити стабільне фінансове функціонування держави та 
ухвалив рішення про відкриття спеціального рахунку для збору коштів на підтримку ЗСУ. Крім того, 
Національний банк підтримує ліквідність банків через механізм рефінансування, який дає можливість 
підтримувати фінансову стабільність[2]. 

Внаслідок сягання інфляцією рівня 21,5% р/р у червні цього року, НБУ встановив облікову ставку на рівні 
25%, що значно перевищує її рівень у попередніх роках. Рівень облікової ставки, це один з інструментів через які 
НБУ здійснює вплив на інфляцію. Рішення про підвищення облікової ставки одразу ж на 15% Національний банк 
обґрунтував тим, що економіка почала пристосовуватись до життя під час війни. У Нацбанку говорять, що 
першорядна мета підвищення облікової ставки є не так сповільнення інфляції через вищі ставки кредитів та депо-
зитів, як зупинення перетікання грошей у гривнях в іноземну валюту. Це допоможе НБУ стримувати девальваційні 
тенденції на готівковому ринку та збереже золотовалютні резерви[3]. 

Отже, діяльність банківської системи під час війни є дуже важливою. Прозорість, ефективність і 
стабільність банківської системи були перевагами останніх років, що дозволило Україні зараз утримувати 
сильні позиції на «фінансовому фронті». Тому можна з упевненістю сказати, що українська банківська 
система витримала перший шок від початку російської військової агресії та залишається досить стабільною. 

 
1. Правління Національного банку України. Постанова від 24 лютого 2022 року №18 «Про роботу 

банківської системи в період запровадження воєнного стану». / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://ips.ligazakon.net/document/view/pb22027?an=134.  
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2. Як Національний банк допомагає здобувати перемогу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://voxukraine.org/yak-natsionalnyj-bank-dopomagaye-zdobuvaty-peremogu/.  

3. НБУ  зберіг облікову ставку на рівні 25%. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-25. 
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ОПОДАТКУВАННЯ МАЙНА: ДОСВІД ЛЬВОВА 
 

Оподаткуванню майна приділяється зростаюча увага у розвинутих країнах світу. Адже для якісного 
виконання державою та місцевим самоврядуванням своїх функцій потрібно задовольняти потреби громадян, 
а підґрунтям для цього є наповнений бюджет. Тому нагальним питанням є формування доходної частини 
місцевих бюджетів за рахунок джерел, надходження від яких є фінансово значимими, стабільними, і витрати 
на адміністрування яких є меншими від надходжень. 

В загальній структурі доходів бюджету Львівської МТГ податок на майно займає  незначну частку, 
зокрема в 2019 році 6,2%, в 2020 році 7,2% та 7,3% -2021 році. Тобто, упродовж досліджуваних років частка в 
доходах має тенденцію до зростання, що, на нашу думку, є позитивним явищем [1]. 

 
Таблиця 1 

 Склад та динаміка майнових податків Львівської МТГ 

Майнові податки 
Значення, млн. грн. Абсолютна зміна, 

млн. грн. 
Темпи приросту 

(спаду),% 
2019 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Податок на нерухоме майно, 
сплачений ЮО 

4,9 8,1 11,5 3,2 3,4 63,6 41,9 

Податок на нерухоме майно,  
сплачений ФО 

17,9 23,8 29,9 5,9 6,1 32,9 25,7 

Податок на нерухоме майно, 
сплачений ФО, (нежитло) 

18,3 24,7 33,7 6,4 9  35,2 36,4 

Податок на нерухоме майно, 
сплачений ЮО (нежитло)  

136,7 152,9 225,3 16,2 72,4 11,9 47,3 

Земельний податок 125,8 111,1 148,2 -14,7 37,1 -11,7 33,4 
Орендна плата за землю 325,2 327,4 371,2 2,2 43,8 0,7 13,4 
Транспортний податок з фізичних 
осіб 

4,7 1,5 1,4 -3,2 -0,1 -67,3 -3,7 

Транспортний податок з юридичних 
осіб 

4,2 3,8 3,4 -0,4 -0,4 -9,9 -9,5 

Всього 637,8 653,4 825,1 15,6 171,7 2,5 26,3 
 
Як ми бачимо з табл. 1, найвагомішою статтею є орендна плата за землю, що має тенденцію до 

зростання та впродовж досліджуваних років знаходилася в межах від 325,2 млн. грн. до 371,4 млн. грн. 
Також варто зазначити, що суб’єкти господарювання були звільнені від сплати земельного податку та 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за березень 2020 року. Причому Законом №533 
передбачалося звільнення і на квітень 2020 року, проте цю норму було змінено Законом №540 [3]. Цим і 
пояснюється зменшення земельного податку в 2020 році відносно 2019 року на 14,7млн.грн або 11,7%, хоча 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки мав динаміку зростання впродовж трьох 
досліджуваних років. 

Отже, майнове оподаткування в Львівській МТГ здійснюється належним чином, так як впродовж 
досліджуваних 2019-2021 років має тенденцію до зростання майже по усіх статтях, крім транспортного 
податку та земельного в 2020 році, який зменшився за рахунок пільги в березні для суб’єктів господарювання 
в зв’язку з пандемією COVID-19 [4]. Відповідно, ситуація з майновим оподаткуванням громади є позитив-
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ною, адже забезпечує її фінансовими ресурсами для виконання функцій та забезпечення добробуту населення 
[5]. А також є гнучким до зовнішніх чинників, таких як карантин. 
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ВПЛИВ ВІЙНИ НА БЮДЖЕТ УКРАЇНИ  
 
Бюджетний процес є постійним механізмом  визначення пріоритетів, завдань та функцій держави в 

цілому, формування цільових програм та контроль дотримання законодавства, тощо. Повномасштабна війна 
2022 року змінила умови та пріоритет розподілу бюджету, так як і його доходи. Загалом, війна вплинула на 
усі сфери життя, що і відобразилось на піврічних даних 2022 року зведеного бюджету, у порівнянні з 
минулорічними значеннями.[1] 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка доходів та видатків зведеного бюджету України за період  
з січня по липень 2022 року. Систематизовано автором на основі [2] 

 
З даних рис. 1. видно, що витрати бюджету менші його доходів були до початку війни тобто до лютого 

місяця включно. Починаючи з березня 2022 року, видаткова частина перевищує дохідну, і з кожним місяцем 
дедалі більше. Дана тенденція свідчить про дефіцитність бюджету, яку держава повинна покривати 
залучаючи зовнішні або внутрішні позики, або скорочувати видатки на непершочергові потреби. 

Головними доходами є податкові, як і станом на 01.06.2021 року, так і на 01.06.2022. Незважаючи на 
війну вони продовжують рости, це говорить про те, що  економіка загалом змогла стабілізуватись, частину 
бізнесу було перенесено на безпечні території, а також, проводяться заходи стимулювання розвитку бізнесу 
та зменшення безробіття. Проте порівнюючи аналогічні показники з минулорічними, спостерігається падіння 
податкових надходжень. Неподаткові надходження від лютого значно почали зростати, в основному такий 
ріст був спричинений коштами, що перераховуються НБУ відповідно до ЗУ. Такий ж ріст показника можна 
спостерігати і за доходами від операцій з капіталом та значний ріст доходів від Європейського Союзу, урядів 
іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, які вже у перший місяць війни зросли до 
160 072,3 млн. грн., що свідчить про залучення коштів із зовні країни та допомоги партнерів України. 

Проаналізуємо видатки зведеного бюджету у перші місяці війни виросли видатки на загальнодержавні 
функції та значно зросли на оборону. Також, виросли видатки на громадський порядок, безпека та судова 
влада. Росту ще зазнали такі статті, як соціальний захист та соціальне забезпечення, охорона здоров’я, проте 
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усі решту статті скорочувались. Найбільшого скорочення зазнала економічна діяльність та охорона навко-
лишнього природного середовища. Загалом, стає очевидним, що держава скоротила витрати на другозначні 
статті, а основні витрати направила на оборону та соціальні заходи. 

Отож, ознайомившись із надходженнями зведеного бюджету та провівши аналіз можна дійти висновку, 
що війна дуже вплинула на величину доходів, дещо змінила їх структуру в цілому. Для покриття своїх витрат 
уряд повинен залучати резерви НБУ, проводити емісію гривні, що в свою чергу приводить до збільшення 
інфляції, також, дуже важливе місце у надходженнях мають іноземна допомога та кредити країн партнерів та 
міжнародних організацій. Також, було виявлено ріст видаткової частини майже півтора рази, в основному 
через ріст видатків на оборону у п’ять раз. 

 
1. Бюджет / Міністерство фінансів України.URL: https://mof.gov.ua/uk/budget   (дата звернення 

10.09.2022).  
2. Макроекономічні показники / Національний банк України.URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-

indicators#1  (дата звернення 08.09.2022).  
3. Інтерв’ю Міністра фінансів Сергія Марченка для «УНІАН» /URL:https://mof.gov.ua/uk/news/9 (дата 

звернення 10.09.2022). 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ОСНОВІ ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ  
В МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ І ТНК 

 
Світове фінансове середовище, яке активно змінюється, передбачає необхідність вивчення різнома-

нітних податкових систем країн світу. Залежно від рівня податкового навантаження, співвідношення прямих і 
непрямих податків, розміру ставок податків кожна країна створює для себе певні конкурентні переваги, які 
дозволять їй ефективно співпрацювати з ключовими учасниками ринку і виконувати власні завдання. Ці 
переваги набувають особливої актуальності в зв’язку з розширенням міжнародної діяльності вітчизняних 
підприємств і транснаціональних компаній (ТНК), які можуть діяти в більш сприятливому податковому полі.  

Будь-яке вітчизняне підприємство або закордонне ТНК розробляє власні оптимальні податкові стра-
тегії (податковий арбітраж), щоб підвищити ефективність міжнародної діяльності. ТНК, використовуючи 
власну транснаціональну структуру, ефективно розподіляють податкове навантаження між країною похо-
дження, приймаючими країнами і «податковими гаванями». Оскільки податкові системи носять національний 
характер, а міжнародна податкова система відсутня в принципі, компанії вибирають найбільш зручну для 
себе юрисдикцію з точки зору оподаткування. Найбільш поширеними податковими гаванями, які викорис-
товує вітчизняний бізнес, є Британські Віргінські острови, Кіпр, Люксембург, Нідерланди, Панама, острів 
Джерсі, Беліз та інші [3]. 

Друга широко поширена технологія оптимізації оподаткування, яку використовують ТНК – мані-
пуляція трансфертними цінами. Трансфертні ціни – ціни, за якими відділення однієї групи купують власні 
продукти (товари, послуги) один в одного. Однією з найважливіших цілей трансфертного ціноутворення 
всередині корпорації є оптимізація оподаткування. Так, у разі високого рівня оподаткування у країні 
трансфертні ціни будуть завищені з метою зменшення бази податку на прибуток і відбудеться перерозподіл 
прибутку до країни з меншим податковим тиском. В результаті використання цього механізму ТНК дося-
гають зниження прибутків, які підлягають оподаткуванню, в країнах з високим оподаткуванням і збільшення 
прибутків в країнах з низьким рівнем оподаткування. Отже, зменшується сума загальних податкових пла-
тежів та ефективна ставка оподаткування у глобальному масштабі. Таким чином, трансфертні ціни дозволя-
ють перерозподіляти ресурси та фінансові потоки всередині корпорації з метою мінімізації податкових 
платежів [2]. 

Аналіз сучасних світових методів податкової оптимізації виявив, що для оптимізації оподаткування 
компанії широко використовують організаційні та економічні методи [4]. Більшість цих методів активно 
використовуються великими підприємствами, особливо ТНК, створюючи незаперечні конкурентні переваги 
при здійсненні міжнародної фінансової діяльності. Особливо це стосується організаційних методів, 
можливість використання яких у більшій мірі властива крупним ТНК. І тільки невелика частина економічних 
і організаційних методів оптимізації оподаткування (концентрація доходів в країнах з пільговим опо-
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даткуванням або в офшорних зонах, експорт на основі «толінгу», операції за кордоном на основі агентських 
угод, партнерства або інвестиційної діяльності без створення юридичної особи та ін.) доступна для 
середнього та малого бізнесу при здійсненні операцій за кордоном [1].  

Таким чином, на основі оцінки можливості застосування ряду економічних і організаційних методів 
оптимізації оподаткування в міжнародній діяльності підприємств і ТНК можна спрогнозувати конкурентну 
позицію свою і потенційного партнера. Тому при оцінці ефективності міжнародних операцій національні 
імпортери та експортери повинні враховувати свої реальні конкурентні позиції в порівнянні з західними 
компаніями, що формуються на основі існуючих можливостей по оптимізації оподаткування. 

 
1. И. А. Митрофанова, А. Б. Тлисов, Г. А. Яценко. “Оптимизация налогообложения как инструмент 

планирования финансовых результатов деятельности организации”, Финансовая аналитика: проблемы и 
решения, № 23 (209), с. 18 – 25, 2014.  

2. Л. В. Руденко. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування ТНК: 
Монографія. Київ, Україна: Кондор, 2009.  

3. О. Рогач, В. Косьміна. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії. 
Київ, Україна: Центр учбової літератури, 2016.  

4. Налоговые системы зарубежных стран: учебнометодическое пособие. Москва, Россия: Дело и 
Сервис, 2008. 
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СТАН УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В ПЕРІОД ВІЙНИ 
 

Проблема функціонування української економіки в період війни із росією є першочерговою у цей 
складний час. Усі економічні показники (ВВП, інфляція, безробіття, платіжний баланс) зазнали раптових, 
сильних і негативних зрушень внаслідок повномасштабного нападу російської федерації.  

ВВП України у 2022 році за даними Держстату у 1 кварталі він впав на 15,1% у порівнянні із 1 
кварталом 2021 року, після зростання на 6,1% у 4 кварталі минулого року [1]. За аналізом Нацбанку, у 2 
кварталі падіння ВВП сягнуло 40%[2]. 

Рівеньінфляції в Україні продовжує зростати – за декілька місяців показник сягнув 357,6 % при рівні 
інфляції 306,4% у січні 2022 року. [3] 

Проблема безробіття також набула гострого поширення, адже десятки підприємств були зруйновані, 
скоротили свої потужності, а тисячі українців були вимушені виїхати.Тенденції безробіття протягом січня-
липня 2022 році зображені на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динаміка безробіття в Україні протягом січня – липня 2022 року.  

Джерело [4] 
 

Війна з росією також призвела до значного погіршення платіжного балансу, спричинивши його 
дефіцит на рівні 3,3 млрд. дол. США (проти профіциту $0,4 млрд.дол. США за аналогічний період 2021 року). 
Основні тенденції сальдо платіжного балансу України видно на рис. 2. 
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Рис. 2. Динаміка зведеного платіжного балансу України  

за 2018 – IIквартал 2022 рр.Джерело [5] 
 
На жаль, зараз Україна не має змоги відшкодувати негативне сальдо платіжного балансу, адже зазнає 

значних втрат для втримання економіки від краху та забезпечення громадянам базових потреб, порятунку 
ВПО від війни, обладнання військових провізією та обмундируванням. 

Процес адаптації України до війни все ще триває, та, на жаль, немає жодних термінів чи прогнозів дати 
свого завершення. Тому, дослідження основних економічних категорій має ключове значення як з наукової 
точки зору, так і в практичній сфері, адже правильне визначення проблеми допоможе відшукати шляхи до її 
вирішення, які зараз особливо потрібні Україні та її економіці. 

 
1. Державна служба статистики України. Новини. [Електронний ресурс]. – Режим 
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ 
 

Війна 2022 в Україні тяжко вдарила по економіці всієї країни. Велика кількість бізнесу, яка функціонувала 
на території, де ведуться активні бойові дії, була або закрита або відбулося перенесення діяльності у більш 
спокійні області. Банківська система ж є основою роботи всієї економіки країни, тому будь-який негативний вплив 
на банк впливає на всю систему загалом. Отож, підтримка діяльності банків у кризові періоди є життєво 
необхідною, а також загальнодержавним завданням, яке виконує Національний банк України. 

З початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано 3 банки. Ще у лютому було припинено роботу 
АТ “Міжнародний резервний банк” і ПА “Промінвестбанк”, вони були дочірніми банки російських фінансових 
корпорацій з державним капіталом. У другому кварталі АТ “МЕГАБАНК” було визнано не платоспроможним, 
проте слід зазначити, що причиною ліквідації даної установи не була війна. 

Значення активів та пасивів банків визначає їх роль в економіці як фінансових посередників, які аку-
мулюють тимчасово вільні кошти суб’єктів господарства та розміщують на принципах строковості, платності та 
повернення для тих суб’єктів господарської діяльності, які потребують їх для підтримання та забезпечення 
виробничого процесу. З цього випливали, що необхідно проаналізувати динаміку зміни кількості активи та пасивів 
українських комерційних банків під впливом воєнних дій на території України (табл. 1). 

З табл. 1 бачимо, що негативні зміни були лише у двох показниках, тобто зменшилися активи в іноземні 
валюті та резерви за активними операціями, всі інші показники зростали. Якщо оцінювати зміни в кількості активів 
загалом, то бачимо збільшення показника на 7,9%. Така тенденція є позивною для роботи банківської системи, 
адже війна не внесла значних негативних змін у сукупні активи комерційних банків.  Якщо ж з таблиці 1 
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аналізувати зміни у статтях пасиву, слід зазначити, що негативно зменшився статутний капітал та зобов’язання 
банків в іноземні валюті. Решта показників пасиву збільшувалися у 3 кварталі 2022 року.  

Таблиця 1 
Динаміка зміни сумарних активів та пасивів українських комерційних  

банків 2021-2022 рр., млн. грн. 

Показники III.2021 III.2022 

Активи 

Активи в іноземній валюті (млн. дол.) 585700 574955 

Надані кредити 996482 1055583 

Кредити суб'єктам господарювання 767358 793598 

Кредити фізичним особам 217907 235669 

Резерви за активними операціями банків 362549 316915 

Активи (усього) 1892468 2042918 

Пасиви 

Статутний капітал 481448 406441 

Зобов'язання банків 1683544 1812172 

Зобов'язання банків в іноземній валюті (млн. дол.) 642288 617869 

Кошти суб'єктів господарювання 664403 723597 

Кошти фізичних осіб 700425 786554 

Пасиви (усього) 1892468 2042918 
 
Можна сказати, що банківська система України достатньо міцно вистояла протягом шести місяців 

повномасштабної війни. Такі показники показують, що Національний банк України увів дуже правильні 
заходи ще у лютому. Проте слід зазначити, що різких негативних  змін у структурі активів та пасивів 
комерційних банків не відбулося, проте продовження воєнних дій загострює більшість ризиків. Головний 
ризик, який є наданий момент та збільшує втрати в майбутньому є кредитний ризик. Банкам слід повноцінно 
та своєчасно оцінювати кредитні збитки, тому їм необхідно провести реструктуризацію позик, що спричинить 
нормалізацію боргового навантаження позичальника та збільшить стійкість усього банківського сектору. 

 
1. Кількість банків в Україні https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/.   
2. Причини і результати «великого банківського очищення» https://badbanks.bank.gov.ua/ (1.08.2021).  
3. Активи банків України  https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/active/.  
4.  Пасиви банків України https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/passive/.  
5. Огляд банківського сектору, Травень 2022 року 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2022-05.pdf?v=4 (05.2022).  
6. Огляд банківського сектору, Серпень 2022 року 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2022-08.pdf?v=4  (09.2022)/  
 
 

Ю. Литвиненко 
студ. групи  ФБМ-11 

           Наук. керівник – к.е.н, доц. кафедри фінансів Червінська О.С. 
 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ. ПІЛЬГИ В ОПОДАТКУВАННІ 
 
Благодійність у розвинених країнах є невід'ємною частиною державної політики та звичайного життя 

заможних громадян. Все більше компаній та приватних осіб у всьому світі займаються спонсорством, 
волонтерством та благодійною діяльністю, надаючи допомогу нужденним та знедоленим. Сучасну людину 
турбує майбутнє країни, в якому житимуть її нащадки. 

Благодійність завжди віталася державою, високо поважалася і підтримувалася суспільством. Це 
поняття означає добровільне і безкорисливе надання допомоги в будь-якій формі тим, хто її потребує. 
Благодійні організації, як ніколи, є актуальними для нашої держави.  
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До прикладу, благодійна організація «Мальтійська служба допомоги» за період війни надала 
майстерню протезування для проєкту UNBROKEN (“Незламні”), розпочала туристично-соціальний проєкт 
«Мандруй Львівщиною. Історія другої домівки», створила літній табір «Орден Скарбової гори» для дітей-
переселенців із зони бойових дій та багато інших проєктів. Детальніша інформація зображена на рис.1 [1]. 

І це тільки одна організація, тому логічно, що з боку держави благодійні організації України 
отримують податкові пільги. Перше, не  оподатковуються податком на прибуток грошові кошти, майно, які 
отримані організацією безоплатно від фізичних та юридичних осіб з метою здійснення благодійної діяльності 
(пункт 133.4 ст. 133) . Друге, звільняються від оподаткування не обкладаються податком на доходи фізичних 
осіб різні компенсаційні виплати волонтерам. Це може бути і оплата проїзду, і «добові», та інші витрати, 
необхідні для виконання їх благородної місії [2]. 

На мою думку, цього недостатньо. Благодійники, в тому числі благодійні організації, під час війни 
стикнулись з низкою проблем пов’язаних з обліком гуманітарної допомоги та отриманні підтверджуючих 
документів цільового використання коштів.  

 

 
Рис.1. Інформація про надану допомогу БО «Мальтійська служба допомоги» 

 в період війни 
 
Тому я пропоную, по-перше, продовжити термін подання річних звітів до 3 місяців після закінчення 

воєнного стану. Це дозволить благодійникам зібрати всю документацію, щоб не втрати статус 
неприбутковості. 

По-друге, для благодійних організацій спростили подачу квартальних звітів в 1 ДФ по наданій 
допомозі ВПО або повністю відмінити, адже за часи війни з ВПО не сплачуються податки. Якщо не повністю 
відмінити, то подавати річну звітність, щоб благодійники мали час на збір повного пакету документів. Тому 
що, дуже часто допомогу надають в «полі» , де люди не можуть надати всі підтверджуючі документи. 

По-третє, на початку війни багато людей не мали статусу ВПО та й багато організації думали лише про 
одне – допомога постраждалим людям. Віддавались неоціненні товари, про документи мало хто думав. Тому 
пропоную не оподатковувати і не вносити в звіти допомогу, яка надавалась постраждалим внаслідок 
російської агресії 3 місяці після ведення воєнного стану.  

По-четверте, розробити спрощену систему оподаткування для  потерпілих внаслідок російської агресії 
на звільнених територіях, які не мають статусу ВПО і втратили документів. Можливо, щоб міське 
самоврядування/селищні ради подавали списки людей, що вони дійсно проживають на звільнених територіях 
і додавати ідентифікаційний код з підписами людей. 

 
1. Офіційний сайт БО «Мальтійська служба допомоги» [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

https://malteser.ua/about/. 
2. Державна податкова служба України [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

https://tax.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/print-72688.html 
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Т.І. Доленко 
студ. групи ФБ-41 

Наук. керівник – к.е.н., доц. кафедри фінансів Урікова О.М. 
 

АНАЛІЗ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ 
 
Одною з найбільш вагомих та бажаних форм капіталовкладень для економік країн, особливо тих, що 

розвиваються, є прямі іноземні інвестиції. Залучення таких інвестицій в національну економіку дозволяє 
сприяти розвитку та покращенню умов національного ринку для компаній в країні, а також значно збільшує 
ефективність функціонування економіки. Залучення прямих іноземних інвестицій виступає допоміжним 
фактором для країни при інтеграції в світову  економіку, що в свою чергу дає підґрунтя для розвитку 
зовнішньоекономічних зв’язків. Притік іноземного капіталу несе позитивний характер, адже впливає на 
покращення економіки, введення інновацій та збільшенні експорту. Варто зазначити, що для приведених 
раніше результатів необхідним є результативне використання прямих іноземних інвестицій [3]. 

Міністерство фінансів України визначає прямі іноземні інвестиції як довгострокові вкладення 
матеріальних засобів компаніями-нерезидентами в економіку країни (наприклад, з метою створення чи 
перебудови підприємств, придбання акціонерного капіталу тощо) [2]. Мінливість обсягу прямих іноземних 
інвестицій відображає зміну рівня інвестиційної привабливості, що являє собою зниження або ж збільшення 
довіри закордонних інвесторів. У табл. 1 відображено динаміку обсягів прямих іноземних інвестицій 
протягом 2002-2021 рр.  

 
Таблиця 1  

Динаміка обсягу прямих іноземних інвестицій протягом 2002 – 2021 рр., млн. дол. США. 

Рік ПІІ в Україну Абсолютна 
зміна ПІІ з України Абсолютна 

зміна Сальдо Абсолютна 
зміна, % 

2002 693  -5  698  
2003 1424 731 13 18 1411 102,1 
2004 1715 291 4 -9 1711 21,3 
2005 7808 6093 275 271 7533 340,3 
2006 5604 -2204 -133 -408 5737 -23,8 
2007 9891 4287 673 806 9218 60,7 
2008 10913 1022 1010 337 9903 7,4 
2009 4816 -6097 162 -848 4654 -53,0 
2010 6495 1679 736 574 5759 23,7 
2011 7207 712 192 -544 7015 21,8 
2012 8401 1194 1206 1014 7195 2,6 
2013 4499 -3902 420 -786 4079 -43,3 
2014 410 -4089 111 -309 299 -92,7 
2015 -458 -868 -51 -162 -407 -236,1 
2016 3810 4268 16 67 3794 -1032,2 
2017 3692 -118 8 -8 3684 -2,9 
2018 4455 763 -5 -13 4460 21,1 
2019 4455 0 648 653 3807 -14,6 
2020 -868 -5323 82 -566 -950 -125,0 
2021 6549 7417 -198 -280 6747 -810,2 

 

Примітка: 2002 – 2021 рр. без урахування окупованих територій 
Складено на основі джерела [1] 

 
Базуючись на даних табл. 1 можна виділити три основних аспекти, які мали вплив на обсяги прямих 

іноземних інвестицій, – це глобальна економічна криза (2007 – 2009 рр.), війна на сході України та окупація 
АР Крим (з 2014 року), а також спалах пандемії COVID-19 (2019 – 2021 рр.).  

Протягом 2002 – 2006 років відбувалося збільшення притоку іноземного капіталу в економіку країни. 
Можна побачити, що у період кризи протягом 2007 – 2009 рр. прямі іноземні інвестиції в Україну 
скоротилися на 6097 млн. дол. США у 2009 році. Стабілізація ситуації починається з 2010 року, приріст 
прямих іноземних інвестицій порівняно з 2009 роком становив 1679 млн. дол. США. Згодом, у 2012 році 
показник набуває пікового значення, що вказує на активні зміни та збільшення довіри інвесторів. У зв’язку з 
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Революцією гідності та нестабільною внутрішньою ситуацією у 2013 році маємо негативну зміну показника – 
3902 млн. дол. США. Починаючи з 2013 до 2014 року (війна на сході України та окупація АР Крим) 
спостерігається тенденція до спаду. Завдяки підримці міжнародної спільноти у 2016 році обсяг прямих 
іноземних інвестицій збільнився на 4268 млн. дол. США. Позитивна тенденція протрималася недовго і вже у 
2017 році бачимо спад показника на 118 млн. дол. США. Загалом, можна зазначити, що після вищезгаданих 
подій відновлення притоку прямих іноземних інвестицій в Україну відбувалося до 2019 року. Але у 2020 році 
показник знову набуває від’ємного значення внаслідок коронакризи, що похитнуло не лише національну, а й 
світову економіку. Спалах пандемії COVID-19 у світі спричинив певний економічний переворот, для багатьох 
інвесторів рівень ризику був надто великий. Вже у 2021 році прямі іноземні інвестиції зросли на 7417 млн. 
дол. США, таким чином можна виділити швидке пристосування України до нових умов. 

Отже, для того, щоб підвищити інвестиційний капітал України необхідно пропрацювати певні 
моменти, що стримують надходження іноземних інвестицій. Для цього потрібно зменшити рівень корупції, 
модифікувати законодавчу базу щодо законодавчу базу щодо залучення інвестицій та забезпечити надійнішу 
систему гарантій дотримання прав іноземного інвестора. На сьогодні, можна сказати, що Україна є досить 
привабливою для інвесторів, але втручання на територію держави військ РФ створює значний ризик, що 
впливає на зниження рівня інвестиційної привабливості. 

 
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  
2. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://minfin.com.ua/ua/.  
3. Свистун Л.А., Мороховець І.О Перспективи іноземного інвестування в економіку України у 

контексті загроз її економічній безпеці / Л.А. Свистун, І.О. Мороховець // Глобальні та національні проблеми 
економіки. – 2017. – Вип. No 18. – С. 483–489.  
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МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСУВАННЯ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
 
В умовах повномасштабної війни як життя простих громадян, так і функціонування держави в цілому 

перебуває у скрутному становищі. Тому питання допомоги із-зарубіжжя має винятковий характер та значення 
для кожного українця. 

США, як світовий лідер економічного розвитку, неодноразово допомагали Україні як військово, так і 
фінансово й гуманітарно. Так, за даними від 8 вересня 2022 року, список наданої допомоги від імені США Україні 
перевищує 40 позицій, серед яких різного виду озброєння, транспорт, оборонні системи, авіатехніка, амуніція для 
військовослужбовців, морський транспорт, медичне приладдя тощо. Сумарно ж, допомога перевищує 44,5 млрд 
євро. Таким чином, США займає провідне місце серед держав, що допомагають Україні [1, 2].  

За перше півріччя 2022 року Україна отримала від іноземних партнерів грантів і кредитів на суму 17,4 
млрд доларів, зокрема у серпні найбільшу суму – 4,7 млрд доларів (рис. 1). Ця допомога на 55% покрила 
потребу бюджету у додатковому фінансуванні та 36% усіх витрат держбюджету від початку повномас-
штабної війни. 

 

 
Рис. 1. Динаміка обсягу іноземного фінансування  
за І півріччя 2022 р., млрд доларів США [3]  
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Фінансова допомога у формі грантів є найбільш вигідною для України, оскільки ці кошти не потрібно 
повертати, проте, враховуючи обставини, наданими кредитами нехтувати не доводиться. 

Загальний обсяг фінансування держбюджету України з початку повномасштабної війни, станом на 
28.09.2022 р., становить 33 867 млн доларів США або 1 059 013 млн грн. [4]. 

Станом на 28.09.2022 р. фінансування держбюджету України шляхом укладення двосторонніх угод і 
надання грантів здійснили такі держави: США – 8,49 млрд доларів; Канада – 1,521 млрд доларів, Німеччина – 
1,373 млрд доларів, Японія – 0,581 млрд доларів, Великобританія – близько 0,577 млрд доларів та ряд інших 
країн [4].  

Надзвичайно важливими для України є й санкції проти росії з боку інших країн: одна за одною 
держави-союзники відмовляються від торгівлі з росією, припиняють партнерські та інші зв’язки, виказуючи 
солідарність з українцями. Також багато держав зголосилися відновити зруйновані регіони та пам’ятки 
України після війни – така підтримка країн-союзників надзвичайно цінна для українців.  

Неможливо оминути й фінансову допомогу, яку виділено й передано від міжнародних організацій. З-
поміж них можна виокремити: 

– Європейський інвестиційний банк –близько 2,3 млрд доларів; 
– Європейська комісія екстрено надала 600 млн євро макродопомоги; 
– Світовий банк – 2,1 млрд доларів; 
– Міжнародний валютний фонд – 1,4 млрд доларів [3].  
Отже, підтримка міжнародних партнерів стала неоціненним вкладом у забезпечення відносної 

стабільності економіки України в час війни із росією. Допомога була спрямована на порятунок бізнесу, 
національної валюти, громадян України. Багато країн, у силу своїх можливостей, сприяють Україні 
фінансово, а також надають військову й гуманітарну допомогу. Значні суми коштів передано у вигляді 
грантів, що не потребують повернення та значно полегшать післявоєнні борги України. Будь-яка допомога, 
що надана та продовжує надаватись Україні має особливе значення, адже є підґрунтям для просування 
України у захисті своїх прав та кордонів. 

 
1 Список військової допомоги США Україні. Мілітарний. Веб-сайт. URL: https://mil.in.ua/uk/articles/spysok-

vijskovoyi-dopomogy-ssha-ukrayini/.  
2. Новини ленд-лізу для України. Слово і діло. Веб-сайт. URL: 

https://www.slovoidilo.ua/2022/09/10/novyna/bezpeka/ssha-shhe-ostatochno-ne-zavershyly-formuvaty-model-lend-lizu-
ukrayiny-reznikov.  

3. Фінансова допомога від міжнародних партнерів. Економічна правда. Веб-сайт. URL: 
https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/6/691164/.  

4 Фінансування державного бюджету України з початку повномасштабної війни. Міністерство фінансів 
України. Веб-сайт. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-
scale_war-3435. 
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ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 
Руйнівних наслідків зазнала економіка України. Економічні збитки величезні і мають різні форми. 

Назріває макроекономічна криза, тому що уряд був змушений частково фінансувати війну за рахунок 
інфляційного податку. Доходи покривають лише близько третини місячного дефіциту українського уряду в 5 
мільярдів доларів; ще третина покривається за рахунок кредитів і грантів; а решту- НБУ. Обіцяної фінансової 
підтримки Заходу не вистачає, інфляція в Україні прискорюється, а фіксований обмінний курс є нестійким. 

Від початку війни саме НБУ став чи не найбільшим кредитором уряду, покривши потреби бюджету на 
244 млрд грн. 18 липня на розгляд Верховної Ради хотіли винести законопроєкт, одна з норм якого зобов’язує 
НБУ друкувати ще більше грошей і змушує його переказувати в бюджет отриманий дохід від облігацій. Уряд 
таким чином намагається вберегти країну від шалених виплат на обслуговування взятих під час війни боргів. 
Однак ці намагання можуть підкосити фінансову стабільність.[1] Щодо міжнародних резервів, то станом на 
вересень, вони становили $25,44 млрд (в еквіваленті). Таку кількість резервів отримано завдяки надходженню 
"великих обсягів міжнародної допомоги на тлі скромних виплат країни за боргом у валюті та менших 
інтервенцій Національного банку з продажу валюти". 

 

 
Рис.1 Динаміка міжнародних резервів 

 
Можна виділити декілька рекомендацій, які на нашу думку, допоможуть покращити і посилити 

економіку країни у ці важкі часи. 
По-перше, уряд має мобілізувати більше ресурсів для покращення свого фіскального становища 

(бюджетний дефіцит становить близько 5 мільярдів доларів на місяць, що становить приблизно 30% 
довоєнного місячного ВВП), щоб країна могла фінансувати величезні військові витрати та підтримувати 
основні державні служби в економіці, зруйнованій війною. Метою має бути збільшення збору податкових 
надходжень (наприклад, запровадити нові податки, підвищити податкові ставки, зробити податки більш 
прогресивними). Дефіцит, що залишився, має фінансуватися переважно за рахунок немонетарних засобів: 
бажано за рахунок зовнішньої допомоги, але якщо ні, за рахунок випуску внутрішніх боргових зобов’язань 
(Міністерство фінансів має пропонувати облігації в усьому діапазоні кривої дохідності за ставками, 
ближчими до ринкових), з набагато меншими опора на сеньйораж (друкування грошей). 

По-друге, терміново потрібні стабілізаційні заходи. Сильна залежність від друкування грошей для фінан-
сування державного дефіциту була неминучою в перші місяці війни, але якщо нинішня залежність від грошового 
фінансування збережеться, інфляція, яка вже перевищує 20%, може легко злетіти набагато вище. Метою має бути 
відносно низька інфляція. У час національної мобілізації основна відповідальність за досягнення цінової стабіль-
ності лягає на фіскальну владу, яка може сильно впливати на інфляцію за допомогою інструментів, які вона 
вибирає для залучення ресурсів із внутрішнього приватного сектора. Уряд має прагнути збільшити національні 
заощадження, а не покладатися на монетарне фінансування центрального банку. За погодженням з фіскальними 
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органами, центральний банк повинен запровадити гнучку систему для підтримки макроекономічної стабільності. 
Кероване плавання обмінного курсу відповідає цій меті. 

 
1. Estimating the short-term impact of war on economic activity in Ukraine Електронний ресурс-Режим 

доступу:  https://cepr.org/voxeu/columns/estimating-short-term-impact-war-economic-activity-ukraine-0.  
2. Скоординована макроекономічна політика в умовах війни – запорука перемоги  Електронний ресурс-

Режим доступу: https://lb.ua/economics/2022/08/16/526406_skoordinovana_makroekonomichna.html 
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МОЖЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ. УРЯДОВІ ПРОГРАМИ.  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ («ПЛАН МАРШАЛЛА»)  
ТА ІДЕЯ СТВОРЕННЯ БАНКУ РОЗВИТКУ 

 
Сучасна Україна зазнала найстрашніших від часів Другої світової війни руйнувань. Бойові дії з 

агресоркою росією ще йдуть, тому поки неможливо точно визначити вартість відбудови країни.  Втім, вже 
зараз збитки оцінюють у мільярди доларів. Однак відбудова може стати хорошим шансом для України 
збудувати нову сучасну країну. 

Програма, яку нескромно охрестили українським "планом Маршалла", передбачає залучення на 
відбудову та розвиток у наступні десять років понад 750 млрд дол. Національний план відновлення, який 
український уряд представив на конференції в Лугано 4-5 липня 2022 року, загалом можна охарактеризувати 
як всеохопний і детальний документ, який відображає основні напрями відновлення зруйнованої після війни 
економіки. 

План відновлення України складається з 15 національних програм. Ці програми значною мірою 
відповідають основним потребам країни як у воєнний, так і післявоєнний період. Післявоєнна відбудова 
розглядається як інструмент досягнення відповідності України правилам та стандартам ЄС. 

Перевагою Плану відновлення є обґрунтоване визначення екстрених дій та відповідна оцінка потреб у 
фінансуванні на 2022 рік. Окрім забезпечення першочергових військових потреб, Уряд виділяє такі нагальні 
проекти: усунення вузьких місць у залізничному, і автомобільному шляхах експорту в/через ЄС, відновлення 
зруйнованої соціальної інфраструктури, залучення джерел фінансування державного бюджету. 

Проблемним аспектом національного Плану відновлення є розподіл загального фінансування між 
секторами та різними програмами. У деяких випадках він є нечітко визначеним і недостатньо обґрунтованим. 
На жаль, в інших розділах Плану відновлення також можна побачити чимало суперечностей та розбіжностей, 
які свідчать про низький рівень узгодженості та погану координацію різних векторів реконструкції: 

1) У розділі, присвяченому фінансовому сектору, говориться про цільове скорочення кількості та вартості 
податкових пільг, тоді як у розділі з питань економічного розвитку йдеться про надання суттєвих нових пільг. 

2) Євроінтеграційний курс та наближення національного законодавства до ЄС поєднуються із 
забороною відшкодування ПДВ на експортну сировину та значною державною підтримкою чорної металургії 
України (п.22 розділу відновлення економіки). Ініціативи Уряду не враховують того факту, що Угода про 
асоціацію між Україною та ЄС та Директиви Ради ЄС вимагають гармонізації непрямого оподаткування між 
державами-членами та партнерами. 

Проте сподіваємося на те, що уряд знайде спосіб, як усунути негативні аспекти такого плану. 
Важливою програмою Плану відновлення є “Забезпечення доступу до фінансування з 

конкурентоспроможною вартістю капіталу”. 
Досвід країн, в яких були збройні конфлікти, показує, що такі заходи є високовартісними та можуть 

значно перевищувати обсяги офіційної допомоги на цілі розвитку. Тому варто добре узгодити національний 
план відновлення, щоб мати чітке розуміння того, яких заходів все таки варто вжити для відбудови України. 

Не менш ефективним пунктом відбудови України може стати створення в Україні банку розвитку. Така 
установа може стати не просто одним з елементів побудови повоєнної економіки, а й важливим інструментом 
фінансування цієї відбудови. Поки що український "план Маршалла" більше нагадує збірку загальних ідей, 
над якими лише почалася робота. Відповідно до оприлюднених у Лугано планів, банк розвитку в Україні 
створять на останньому етапі відновлення країни, який буде фокусуватися не стільки на відбудові 
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зруйнованою війною інфраструктури та підприємств, скільки на побудові нової економіки. Для установи 
можна було б прописати специфічне законодавство і навіть застосувати спеціальні нормативи. Такого 
підходу не виключають у Нацбанку. 

Спеціальні нормативи дозволили б банку інвестувати у проєкти, які матимуть стратегічне значення для 
майбутньої економіки, проте рівень ризиковості яких буде занадто високим для звичайних банків та решти 
інвесторів.Банк акумулюватиме гранти та пільгові кредити, розподіляючи їх у вигляді пільгових позик між 
перспективними проєктами, які відповідатимуть стратегії відбудови економіки.  

 
1. Відбудова українських міст: звідки брати гроші./ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/5/690077/index.amp .  
2. План відновлення України: сильні та слабкі сторони. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/526637_plan_vidnovlennya_ukraini_silni.html.  
3. Повоєнне відновлення України. Стати кращими, ніж були. / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://ukrainer.net/povoienne-vidnovlennia-ukrainy/.  
4. Сотні мільярдів доларів на відбудову через одну установу. Що таке банк розвитку України і навіщо він? / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://www.epravda.com.ua/publications/2022/07/20/689370/index.amp   
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ЕВОЛЮЦІЯ СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ  
ТА ЙОГО РОЛЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 

 
Страховий маркетинг, як процес взаємодії страхувальника зі страховиком, має особливе значення для 

розвитку страхової діяльності. Його завдання полягає в реалізації страхових продуктів, що значно ускла-
днилась через високий рівень конкуренції. Тому впровадження інновацій у збутову діяльність страховиків 
стає ключовим елементом конкурентоздатності в довгостроковій перспективі.  

Процеси розвитку страхового маркетингу узагальнимо в табл. 1 
 

Таблиця 1 
Еволюція страхового маркетингу та характерні особливості кожного періоду 

Періоди розвитку Характеристика періоду 
1. Період «зародження» –
початок 60-х років ХХ 
століття 

- незначне підвищення якості та збільшення асортименту страхових продуктів; 
- наслідування технік та методів, що використовували при продажі товарів широкого 
використання;  
- покращення методів продажу страхових продуктів; 
- зосереджена увага до реклами; 

2. Період «формування» –
середина 80-х років  
ХХ століття 

- впровадження маркетингу в усі процеси управління компанією; 
- глибокий аналіз конкурентів, створення більш ефективних, нових стратегій; 
- дослідження потреб клієнтів; 
- контролювання цін страхових продуктів; 

3. Період «розвитку» –  
90-ті роки ХХ століття 

- запровадження послуг, що задовольняють потреби споживачів; 
- формування попиту на доступні страхові послуги; 
- використання технологій та комунікацій, що розвивались на той час; 
- використання техніки сегментування ринку; 

4. Період 
«вдосконалення» – кінець 
90-х років ХХ століття – 
початок ХХІ століття 

- глобалізація у страховому маркетинзі; 
- диверсифікація страхових послуг за географічною ознакою; 
- активне впровадження інтернет-маркетингу; 
- оцінка ефективності страхового маркетингу з економічної точки зору; 

5. Період «технологічних 
інновацій» – з 2010 року 
дотепер 

- використання цифрових технологій: хмарних сховищ, штучного інтелекту, інновацій 
кібербезпеки, технологій InsureTech тощо; 
- використання актуарних інновацій;  
- акселератор як метод впровадження інноваційних продуктів; 
- запровадження дистанційного оформлення страхових полісів. 

Джерело: складено автором за [1, 2, 3]. 
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За останні роки страхові компанії змушені були подолати безліч перешкод, спричинених впливом 
пандемії, згортання економічної діяльності, а тепер ще й російсько-української війни. Щоб підтримувати 
свою довготермінову стійкість, страховики повинні постійно підтримувати культуру страхових інновацій, 
ставити клієнта в центр моделі операційної діяльності. У збутовій діяльності акцент зміщується від 
реагування на факти до передбачення і виконання очікувань страхувальників, отримання вигоди від 
технологічної трансформації, що здійснюється InsurTechs, особливо від точкових рішень в андеррайтингу, 
претензіях та онлайн-платформах розповсюдження. 

  
1. Історико – економічні передумови виникнення страхового маркетингу. Електронний ресурс. URL: 

https://forinsurer.com/public/03/12/07/869.   
2. П’ять кроків запровадження інновацій у сферу страхування. Електронний ресурс. URL: 

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/five-steps-to-improve-innovation-in-the-insurance-
industry.  

3. Україна 2030 – країна з розвинутою цифровою економікою. Електронний ресурс. URL: 
https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html  
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СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ 
 
Ринок страхових послуг є одним з ключових елементів ринкової інфраструктури та фінансової системи 

будь-якої держави. З огляду на складні економічні умови в країні, яка перебуває у стані війни, особливим є 
питання забезпечення захисту всіх учасників господарської діяльності та громадян від потенційних загроз та 
негативних факторів [1], які у наш непростий час є доволі актуальними з огляду на те, що страхові компанії в 
Україні ніколи не працювали в умовах повномасштабної війни. Страховики зіткнулися з рядом проблем, а 
саме: 1) збільшення безробіття та зниження реальних доходів населення; 2) організування врегулювання 
страхових випадків; 3) ризики неплатоспроможності страховиків; 4) інфляція та девальвація національної 
валюти; 5) скорочення центрів обслуговування. 

Проблеми розвитку ринку страхових послуг активно досліджується вітчизняними науковцями, які 
формують різні стратегії управління відносинами в умовах, що склалися. Станом на 1 жовтня 2022 року на 
ринку працює 140 страховиків, 13 з яких – компанії зі страхування життя. З початку війни з ринку пішло 5 
страховиків-учасників сегменту non-life, а склад учасників ринку, що працює в сегменті страхування життя, 
не змінився [2]. Темпи приросту/зниження основних індикаторів ринку наведені на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зміна страхових премій та страхових виплат вітчизняних  

страхових компаній у 2021-2022 рр. 
 
Отже, страхові премії та страхові виплати страхових компаній за мали негативну динаміку, але варто 

зазначити що рівень виплат склав 34% та не змінився у порівнянні з минулим роком. 
Аналізування змін у страховому портфелі (рис. 2, побудовано за [3]) набуває особливої актуальності, 

оскільки він суттєво впливає на діяльність страховика, зокрема визначає його фінансову стійкість та 
прибутковість. 
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Рис. 2. Зміна структури страхового ринку за видами страхування  

у 1 півріччі 2022 року 
 
Отже, проаналізувавши зміни структури страхового портфелю, можемо констатувати зміни в 

залежності від форми страхування: незначних втрат зазнали обов’язкові та частково обов’язкові види 
страхування (ОСЦПВ, страхування від нещасних випадків), а ось страхові премії за зеленою карткою зросли. 
За добровільними (і, зазвичай, дорогими) видами страхування відбулось суттєве зменшення. 

Страховий ринок загалом витримав основні виклики, адже за прогнозами очкування були більш 
песимістичними. На нашу думку, за результатами 2022 року динаміка страхових премій буде відповідати 
тенденціям у 1 півріччі 2022 року, відтак компанії повинні вжити заходів щодо оптимізування витрат та 
забезпечення достатнього рівня платоспроможності. 

 
1. Клапків. Ю.М. Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи 

розвитку / Клапків. Ю.М., Крупка М. І., Рудик В. К., Мамонтова Н.А. – Тернопіль: Монографія  
2. Підсумки роботи страхового ринку у першому півріччі 2022 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-pidbiv-pidsumki-roboti-strahovogo-rinku-u-pershomu--
pivrichchi-2022-roku  

3. Страховий ринок України за І півріччя 2022 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://forinsurer.com/files/file00728.pdf 
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ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ РЕЗЕРВАМИ  
НА ТЛІ ЇХ РІЗКОГО СКОРОЧЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВІЙНОЮ 

 
Управління золотовалютними резервами чинить досить вагомий вплив на економічну стабільність 

країн, особливо тих, які є залежними від імпорту. Обсяги міжнародних резервів з початку 2022 року суттєво 
скоротились, оскільки зараз як ніколи раніше для нашої країни важливим є забезпечення безперебійного 
імпорту товарів через зменшення національного виробництва, яке було спричинене закриттям заводів та 
фабрик, повністю зруйнованих, або ж тих, що  залишились на тимчасово окупованих територіях. На рис. 1 
наведено динаміку міжнародних резервів з початку поточного року. 

Управління золотовалютними резервами завжди розпочинається з визначення їх оптимального обсягу. 
З огляду на функції, які виконують міжнародні резерви було розроблено ряд критеріїв, які враховують суми 
платежів за імпорт та витрати на обслуговування зовнішнього боргу, потребу країни в зовнішніх запози-
ченнях чи відношення резервів до суми офіційного і гарантованого урядом короткотермінового зовнішнього 
боргу. Фахівці з МВФ, вважають, що мінімальний рівень обсягу валютних резервів повинен дорівнювати 
одній п’ятій імпорту країни після сплати заборгованості, а максимальний – відповідно одній третій. Крім 
цього, частка валютних резервів до ВВП, за рекомендаціями МВФ, не повинна перевищувати 10%, оскільки 
великі валютні резерви – це ознака внутрішньої слабкості економіки і свідоцтво очевидного її перекосу – 
країна виробляє значно більше, ніж споживає[1, с. 64].  

Визначивши, оптимальний розмір золотовалютних резервів варто перейти до пошуку джерел їх 
формування та напрямів оптимального використання. Основними джерелами формування міжнародних 
резервів є власний видобуток золота та коштовного каміння, залучення інвестицій в країну, переважання 
експорту над імпортом (профіцит торгівельного балансу), залучення коштів з міжнародних фінансових 
інститутів.  
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Рис. 1. Динаміка міжнародних резервів станом на 01.01.2022 – 01.10.2022 

 
Оскільки в Україні практично немає видобутку банківських металів та коштовного каміння, а імпорт 

переважає над експортом, залишається покладатись на залучення іноземних інвестицій та допомогу від 
міжнародних фінансових інституцій, зокрема Міжнародного валютного фонду. 

Щодо напрямів використання, в подальшому найбільша частина міжнародних резервів буде 
використана задля забезпечення критичного імпорту та на обслуговування зовнішнього державного боргу. 

Отже, в умовах війни міжнародні резерви нашої країни значно скоротились, що в подальшому може 
позначитись на її фінансовій стійкості. Основними шляхами для їх відновлення можуть стати залучення 
інвестицій в країну та коштів від іноземних фінансових інституцій. 

 
1. Береславська О. І. Золотовалютні резерви України: джерела поповнення та ефективність 

управління / О. І. Береславська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво 
Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 27. – С. 63–68.  

2. Міжнародні резерви [Електронний ресурс]. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: 
https://bank.gov.ua/ua/markets/international-reserves-allinfo. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 
 
Ринок облігацій в Україні не виконує ефективно своїх завдань і функцій: залучення інвестицій та їх 

перерозподіл. Ефективне функціонування ринку облігацій передбачає наявність значної кількості надійних 
емітентів, зацікавлених інвесторів та відповідної інфраструктури, взаємодія яких будується на принципах 
прозорості, довіри, взаємовигідності. В загальному вигляді чинники, які опосередковують стійкий розвиток 
ринку цінних паперів поділяють на ринкові, фінансові та інфраструктурні. 

Основною формою державних запозичень в Україні являються державні цінні папери. 
На борговому сегменті фондового ринку домінуючим інструментом є облігації внутрішньої державної 

позики (ОВДП), тобто це цінні папери, що найбільш часто продаються і купуються на вторинному ринку.  
Кошти, отримані від випуску цільових облігацій, направляються на конкретні державні проекти, а від 

ОВДП та ОЗДП – в загальний державний бюджет. 
Основна мета випуску державних облігацій – фінансування дефіциту державного бюджету без вико-

ристання інструментів збільшення грошової маси, що провокують зростання інфляції. Фактично, інвестори, 
які купують державні облігації, надають позику країні[1]. 

Державні гарантії по всім випускам державних облігацій роблять цей фінансовий інструмент самим 
надійним в Україні. 

Операції з купівлі/продажу ОВДП на вторинному ринку відбуваються між професійними учасниками 
фондового ринку та їх клієнтами (фізичними та юридичними особами, нерезидентами). 

З метою сприяння залучення іноземних інвестицій у ОВДП НБУ встановлює кореспондентські 
відносини з іноземними депозитаріями. 
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В структурі торгів за серпень 2022 року частка державних облігацій склала 99,2% , з них ОВДП – 80%, 
військові ОВДП – 18,9%. 

Після початку російської повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року, у березні 
Міністерство фінансів розпочало аукціони з продажу військових облігацій.[3] 

Військові державні облігації – це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, 
доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.  

З 3 червня НБУ підняв облікову ставку з 10% до 25%. Відповідно рефінансування банків подорожчало 
з 11% до 27%. 

Під ці ж 11% з початку війни НБУ профінансував держбюджет купівлею військових ОВДП на 120 
млрд. грн. Це пряме фінансування бюджету грошовою емісією НБУ.[2] 

ОВДП є на сьогодні найліквіднішими цінними паперами в Україні. А фінансово вигідними облігації 
внутрішньої державної позики роблять висока відсоткова ставка як у гривні, так і у валюті. 

Вигода при інвестуванні в ОВДП очевидна. Чим більша сума вкладу – тим менше витрати впливають 
на дохідність. 

Зараз вдалий момент для інвестування: ринок ОВДП з високими ставками і порівняно невеликими 
ризиками є одним з найефективніших варіантів збереження та примноження коштів. 

 
1. Міністерство фінансів України. Облігації внутрішньої державної позики 2022. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/bonds/offering/.  
2. Обсяг торгів за операціями ОВДП. [Електронний ресурс] – Режим досту-

пу:https://smida.gov.ua/news/allnews/userpni2022rokuzagalnijobsagtorgivnapftssklav55mlrdgriven.  
3. Міністерство фінансів України. Військові ОВДП. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://mof.gov.ua/uk/local_bonds_issued_during_the_war_time-572. 
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СТАН НЕБАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ У II КВАРТАЛІ 2022 РОКУ 
 
У ІІ кварталі тривало скорочення активності надавачів небанківських фінансових послуг, обсяги 

основних фінансових послуг знизилися. Так, зменшилися обсяги страхових премій за більшістю видів 
страхування та виплати за ризиковими видами. Коефіцієнти ефективності діяльності страховиків незначно 
погіршилися через збільшення резервів збитків. Сектор кредитних спілок також звужувався: обсяги активів та 
кредитування зменшилися, члени кредитних спілок повертали депозити. Кредитні спілки, що звітують, 
зафіксували незначний прибуток та майже не мали витрат на резервування. Обсяг кредитування фінансовими 
компаніями та ломбардами, факторингу, фінансового лізингу та гарантій у ІІ кварталі значно скоротився, а за 
деякими з цих операцій – знизився майже до нуля. Кредитування населення практично зупинилося. Проте, 
окремі фінансові компанії продемонстрували прибуток, що забезпечило незначний позитивний фінансовий 
результат сектору в цілому. Діяльність ломбардів надалі скорочувалася, а їхні збитки зростали. 

У ІІ кварталі 2022 року структура сектору надавачів небанківських фінансових послуг змінилася 
незначно. Від початку повномасштабного російського вторгнення і до кінця ІІ кварталу не зареєстровано 
жодної нової фінансової установи. Водночас із Реєстру вилучено: 18 кредитних спілок, три страховики та по 
двоє фінансових компаній, ломбардів і юридичних осіб-лізингодавців. Дані установи не мали діючих 
ліцензій, а більшість із них були зареєстровані на території тимчасово окупованих територій Донецької і 
Луганської областей та АР Крим (табл. 1).  

Зважаючи на продовження активних бойових дій та втрати економіки від військової агресії, обсяги 
активів знизилися в усіх категорій фінансових установ, крім страховиків. Частка НБФУ в загальних активах 
фінансового сектору, нагляд за якими здійснює НБУ, скоротилася до 11.8% [1]. 

У ІІ кварталі валові страхові премії та виплати ризикових страховиків і далі скорочувалися: порівняно з 
І кварталом на 10% та 14% відповідно. Водночас обсяг їх активів збільшився, незважаючи на зменшення 
кількості компаній на ринку.  

Обсяги страхових премій зменшувалися за більшістю видів страхування, передусім за медичним та 
майновим. Виплати головним чином скоротилися за страхуванням відповідальності, вантажів та медичним 
страхуванням. Упродовж ІІ кварталу обсяг премій страхування життя зменшився на 27%, а виплат, навпаки, 
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зріс на 5%. Обсяг активів страховиків життя також зростав. Частка премій, переданих у перестрахування, 
зменшилася до 11%. Обсяг премій, що перестраховувалися на внутрішньому ринку, порівняно з ІІ кварталом 
2021 року, зменшився на 74%, а на зовнішньому – вдвічі[2]. 

 
Таблиця 1 

Динаміка кількості та структури надавачів фінансових послуг в Україні у 2021-2022 рр.* 
 

Вид фінансової установи 
Кількість надавачів фінансових послуг Структура кількості надавачів фінансових 

послуг, % 
12.2021 03.2022 06.2022 12.2021 03.2022 06.2022 

Банки 71 69 69 3,89 4,26 4,33 
Фінансові компанії 922 894 892 50,55 55,19 55,99 
Кредитні спілки 278 205 187 15,24 12,65 11,74 
Ломбарди  261 197 195 14,31 12,16 12,24 
Страховики  155 145 142 8,50 8,95 8,91 
Юридичні особи-лізингодавці 137 110 108 7,51 6,79 6,78 
Всього  1824 1620 1593 100 100 100 

 
*Складено автором на основі джерела [2] 
 
Щодо кредитних спілок, то у ІІ кварталі 2022 року обсяг активів та кількість кредитних спілок, що 

звітують, надалі скорочувалися. Обсяг кредитного портфеля у ІІ кварталі зменшився на 6%. Прибутковість 
кредитних спілок дещо зросла через значне скорочення витрат на резервування,   забезпечивши майже 
подвійне зростання нерозподіленого прибутку. Водночас тривало скорочення обсягів депозитів та додаткових 
пайових внесків на 7% та 1% за квартал відповідно. [3] 

Ситуація на ринку фінансових компаній та ломбардів залишається складною. Низка компаній не 
впоралася з операційними викликами та не прозвітувала перед НБУ про свою діяльність. Частка таких 
компаній станом на кінець ІІІ кварталу 2021 року  становить близько чверті за активами та за кількістю. 
Обсяг активів фінансових компаній, що подали звітність за ІІ квартал, дещо збільшився. За ІІ квартал обсяг 
нових кредитів зменшився на 57% за рахунок скорочення кредитування населення, що досі переважало. 
Послуги факторингу – до війни друга за обсягом серед фінансових послуг – та фінансового лізингу також 
значно скоротилися[2]. 

Після стабілізації економічної та безпекової ситуації в більшості областей, Національний банк України 
змінив регуляторні підходи до надавачів небанківських фінансових послуг. У липні Національний банк 
України також запровадив низку вимог до небанківських установ, які здійснюють торгівлю готівковою 
валютою. Небанківським фінансовим установам необхідно посилити контроль за дотриманням вимог 
валютного законодавства та стосовно запобігання і протидії відмивання коштів. 

 
1. Огляд небанківського фінансового сектору, вересень 2022 року [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-nebankivskogo-finansovogo-sektoru-veresen-2022-roku.  
2. Огляд небанківського фінансового сектору, Вересень 2022 року [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Nonbanking_Sector_Review_2022-09.pdf?v=4.  
3. Активність надавачів небанківських фінпослуг скоротилася через війну – Огляд небанківського 

фінсектору за IІ квартал 2022 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://yur-gazeta.com/golovna/aktivnist-
nadavachiv-nebankivskih-finposlug-skorotilasya-cherez-viynu--oglyad-nebankivskogo-finsekto.html. 
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ОЗДОРОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

В умовах в умовах російсько-української війни, фінансова система України та економіка загалом, 
зазнала значних втрат та руйнувань. Тому, для того, щоб відновити ВВП України до докризового рівня, 
необхідно залучати міжнародне фінансування фондів з відбудови економіки України та активізації 
фіскального та монетарного інструментарію з метою відновлення інвестиційних процесів в Україні [1]. 



 

76 

Отже,  сукупні потреби у фінансуванні відновлення економіки України становитимуть близько 1 трильйона 
доларів США, наведені у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Сукупні потреби у фінансуванні відновлення економіки України 

Орієнтована стуктура джерел фінансування економічної відбудови України Обсяг, млрд.дол. США 
Кредити та гранти міжнародних організацій (МВФ, Світовий банк, ЄБРР та ін.) 200 
Офіційне двостороннє фінансування, кошти структурних фондів ЄС 200 
Репарації з боку РФ (включаючи доходи від реалізації конфіскованих активів, відрахування 
з експорту енергоносіїв) 

400 

Фінансова допомога міжнародного бізнесу, громадських організацій 100 
Боргове фінансування, у тому числі під гарантії провідних країн 100 
Всього (орієнтовано) 1 000 

 

Джерело: систематизовано на основі [2]. 
 
Щодо перспектив розвитку фінансової системи України, необхідно залучати нові джерела фінансових 

ресурсів в умовах дефіциту бюджетних коштів, також навчитись раціонально використовувати кошти, зокрема,  
залучені за допомогою державного кредиту, зміцнюючи при цьому довіру українців до державних цінних паперів.  

Відповідно, для того, щоб зменшити заборгованості, Україні необхідно відновлювати довіру населення 
шляхом емітування державних облігацій з метою залучення додаткових коштів.  

Отже, Україна в умовах війни співпрацює та взаємодіє з іншими країнами, відповідно результативність 
залежать від міцності та стійкості позиції нашої держави, у фінансовому плані і не тільки. Удосконаливши та 
оздоровивши нашу фінансову систему, ми зробимо один з найважливіших кроків для постійного забезпечен-
ня для України ціє стійкості та надійності.  

 
1. Еволюція фінансової системи ЄС: виклики та перспективи для України. URL: 

http://www.niss.gov.ua/articles/1671 (дата звернення 07 вересня 2022 року).  
2. Інтернет сайт Економічна правда – Режим доступу: 

https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/22/686099/.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  
ВІД МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ 
САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ СПІВПРАЦІ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ) 
 

З початку проведення реформи децентралізації місцевих органів влади наповнення місцевого бюджету 
набуло особливої актуальності. Відповідно для дієвого вирішення проблем міста потрібні додаткові фінансові 
ресурси, але, в свою чергу, незалежність місцевого бюджету від державного є також дуже важливою, тому 
місцева влада намагається залучити додаткові кошти шляхом здійснення місцевих запозичень або надання 
місцевих гарантій.  

Місцеве запозичення – операції з отримання до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського 
бюджету кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фінансування бюджету 
Автономної Республіки Крим чи міського бюджету. [1] 

Львівська міська рада активно залучає кредитні кошти від Європейського банку реконструкції та 
розвитку під місцеві гарантії для реалізації важливих інфраструктурних проектів, також в міста є кредитна 
лінія, кошти якої залучені під місцевий борг для підтримки ліквідності комунальних підприємств, які 
постраждали внаслідок коронакризи. В таблиці 1 наведені кредитні проекти Львівської міської ради та 
Європейського банку реконструкції та розвитку, кошти яких залучені під місцевий борг та місцеву гарантію. 
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Таблиця 1 
Проєкти Європейського банку реконструкції та розвитку і Львівської міської ради 

Позичальник Сума, млн., 
євро 

Відсоткова ставка за користування залученими 
коштами складається з трьох частин Комісія за 

резерву-вання 
коштів,% Маржа 

банку, % 
Ставка Euribor 

6M ,% 
Кредитний 
рейтинг 

Львівська міська рада 22 2,1 

 
Плава-юча 

 
Плава-ючий 

 
0,5 

ЛМКП "Львівводоканал" 15 6 
ЛКП "Львівелектротранс" 12 5,75 
ЛКП "Львівелектротранс" 15 5,75 
ЛКП "Львівавтодор" 26 5,75 
ЛКП "Львівавтодор" 12 6 
ЛКП "Львівавтодор" 10 7 

ЛМКП “Львівтеплоенерго“ 14 7 
ЛКП "Зелене місто" 20 6 

Всього 146   
 
З табл. 1 бачимо, що на вартість залучених коштів має значний вплив чотири чинники: маржа банку, ставка 

Euribor 6M, кредитний рейтинг міста та комісія за резервування коштів. Маржа банку та кредитний рейтинг міста є 
взаємопов’язані показники – чим нижчий кредитний рейтинг міста, тим вища маржа банку. Вісім з дев’яти креди-
тів міста були залученні в часові періоди коли ставка Euribor 6M була від’ємна і місто сплачувало за користування 
кредитними коштами тільки маржу банку. В 2022 році внаслідок повномасштабного російського вторгнення в 
Україну та газового шантажу країною-агресором в Європі відбулась девальвація євро, тому ставка Euribor 6M 
набула додатніх значень та суттєво зросла. Комісія за резервування коштів, це грошова гарантія міста, що 
підтверджує намір отримати від банку кошти, ця комісія сплачуються перед кожним траншем, або вибіркою, тобто 
чим більша сума кредитних коштів та часові рамки, тим більша комісія.  

Кредити від Європейського банку реконструкції та розвитку місту при нинішніх умовах будуть 
обходиться достатньо дорого, внаслідок цього постраждає соціальна та інфраструктурна сфера міста, адже 
проекти будуть реалізовуватися в значно меншому обсязі. Місту необхідно оптимізувати процес реалізації 
проектів, щоб сума ставки за резервування була мінімальною та шукати нових можливостей залучення 
коштів від міжнародних фінансових організацій для реалізації майбутніх проектів на більш вигідних умовах. 

  
1. Міністерство фінансів України. Місцевий борг та місцевий гарантований борг [Електронний 

ресурс] / Міністерство фінансів України – Режим доступу до ресурсу: https://mof.gov.ua/uk/miscevij-borg-ta-
miscevij-garantovanij-borg-osn-inf. 

2. Європейський банк реконструкції та розвитку [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.ebrd.com/home.  

3. Львівська міська рада [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://city-adm.lviv.ua/. 
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МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ В БОРОТЬТБІ З ПАНДЕМІЄЮ КОРОНАВІРУСУ 
 
У період пандемії COVID-19, коли економічні показники погіршуються, заходи кредитної та фінан-

сової підтримки з боку міжнародних фінансових організацій можуть підвищити життєздатність державних 
установ в протистоянні з пандемією та ліквідувати її наслідки.  

МВФ запровадив такі механізми підтримки держав у боротьбі з економічними наслідками поширення 
коронавірусу: 

1. Прискорене фінансування. Механізм прискореного кредитування та фінансування дозволяють 
країнам-членам надавати екстрену фінансову допомогу без необхідності оформлювати повну програму. Ці 
позики надаються дуже швидко державам-членам для протидії надзвичайних ситуацій, до яких зокрема 
відноситься і спалах коронавірусу. 
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2. Розширення чинної кредитної програми. МВФ може змінювати існуючі кредитні програми країн для 
здійснення їхніх нових потреб, пов’язаних з пандемією COVID-19.  

3. Гранти на зменшення заборгованості. Цільовий фонд боротьби з наслідками катастроф дає змогу 
МВФ сплачувати борги найбідніших країн світу. 

МВФ надав фінансову допомогу та полегшення боргів країнам-членам, які зіткнулися з економічними 
наслідками пандемії COVID-19. Виконавчий комітет МВФ схвалив обсяги допомоги з кінця березня 2020 року в 
рамках різних механізмів кредитування та обслуговування боргів, що фінансуються Фондом ліквідації наслідків 
катастроф. Загалом МВФ надав близько 250 млрд. дол. США, що складає чверть їх можливостей кредитування на 
1000 млрд. дол. США, доступних для країн-членів. У рамках прискорених угод щодо COVID-19 країни-пози-
чальники зобов’язалися вжити заходів для сприяння відповідальному та прозорому використанню цих ресурсів. [1] 

Країни в усьому світі працюють над стримуванням поширення COVID-19 і пом’якшенням його впли-
ву. За цих обставин Група Світового банку вжила комплексних і швидких заходів, щоб допомогти країнам, 
що розвиваються, посилити реакцію на пандемію, посилити епідеміологічний нагляд, покращити реагування 
громадської охорони здоров’я та допомогти приватному сектору продовжувати розвивати економіку та 
знижувати рівень безробіття. 

Група Банку приділяє велику увагу соціальному забезпеченню, зокрема через грошові трансферти, а 
також для боротьбі з бідністю та фінансуванню за допомогою заходів економічної політики. Крім того, 
Світовий банк проводить роботу з реструктуризації та перерозподілу наявних ресурсів у рамках проектів, які 
він фінансує. [2] 

ЄБРР став першою міжнародною фінансовою організацією, яка вжила екстрених заходів для боротьби 
з економічними наслідками пандемії. Діяльність Банку була зосереджена на допомозі існуючих клієнтів 
шляхом надання їм короткострокових ліквідних коштів і оборотного капіталу для підтримки життєздатного 
бізнесу та забезпечення просування до стійкої та відкритої ринкової економіки в країнах. 

Світовий банк та МОЗ України реалізували проект «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в 
Україні» в розмірі 100 млн. дол. США для закупівлі вакцин проти COVID-19 та обладнання для лікарень. 
Частину коштів було отримано із загального фонду державного бюджету за умови виконання показників 
кредитної угоди. Крім того, реалізовано ще один проект Світового банку на суму понад 200 млн. дол. США 
«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».[3] 

Європейський інвестиційний банк виділив 50 млн. євро на збір вакцин для українського населення та 
сучасне обладнання для пунктів вакцинації. ЄІБ надав фінансування в рамках чинного проекту «Програма 
розвитку муніципальної інфраструктури в Україні».  

У травні 2020 року Національний банк України і ЄБРР підписали Угоду про проведення валютно-
обмінних операцій «своп гривня/долар США» на суму до 500 млн. доларів США, що сприяє зміцненню 
макрофінансової стабільності України під час глобальної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, а 
також посиленню підтримки реального сектору економіки. 

 
1. COVID-19: роль міжнародних фінансових установ. URL: https://www.everycrsreport.com/reports-

/R46342.html.  
2. Роль міжнародних фінансових установ у боротьбі з COVID-19. URL: https://sgp.fas.org-

/crs/row/R46342.pdf.  
3. Чому міжнародні фінансові установи важливі для відновлення COVID-19. URL: https://www.-

undp.org/blog/why-international-financial-institutions-matter-covid-19-recovery 
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МІЖНАРОДНІ РЕЗЕРВИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ 
 
Міжнародні резерви будь-якої держави виступають гарантом не лише внутрішньої, але й зовнішньої 

стабільності національної валюти. Питання щодо формування оптимального обсягу міжнародних резервів, 
ефективного їх управління та диверсифікації постали в період початку війни в Україні і активно 
досліджуються вітчизняними науковцями, які формують різні стратегії в умовах, що склалися.  

Достатній обсяг міжнародних резервів виступає одним із чинників, який забезпечує належний рівень 
фінансової та валютної безпеки країни, сприяє стабільному розвиткові економіки, підвищенню довіри до 
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національної грошової одиниці. На теперішній час, в умовах значної девальвації гривні, актуальним стає 
питання забезпечення достатнього рівня фінансової безпеки і валютної безпеки зокрема. Також, в умовах 
війни, держава зіткнулась із рядом проблем, а саме: потреба емісії грошей; витрати біженців; падіння ділової 
активності, негативний платіжний баланс, у т.ч. внаслідок зменшення експорту. З огляду на наявність 
системних проблем в умовах війни, міжнародні резерви України за підсумками двох кварталів 2022 року 
суттєвих змін не зазнали (рис. 1, за даними [1-2]). 

 

 
Рис. 1. Динаміка міжнародних резервів України у грудні 2021-вересні 2022 року 

 
Це відбулось завдяки тому, що зростання та підтримка стабільності міжнародних резервів відбувалась 

за рахунок чинників:  
• Валютні надходження; 
• Операції НБУ на міжбанківському валютному ринку; 
• Допомога від іноземних партнерів та операції з управління державним боргом. 
Міжнародні резерви є важливим макроекономічним інструментом та використовуються для підтримки 

національної валюти (рис. 2, побудовано за [3]. 
 

 
Рис. 2. Структура міжнародних резервів України  
у розрізі інструментів станом на вересень 2022 року 

 
Підсумовуючи, можна скласти прогноз, що до кінця 2022 року та у наступному році динаміка 

міжнародних резервів України залежатиме від динаміки реального ВВП країни. Так як міжнародні резерви є 
одним із ключових факторів стабільності національної грошової одиниці, відновлення реального сектору, 
грамотна монетарна політика держави та сприяння закордонних донорів дозволять підтримувати купівельну 
спроможність громадян та існування фінансової системи держави в умовах війни. 

 
1. Інформація про стан і розвиток міжнародних резервів України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/6/691163/  
2. Інформація про стан і розвиток міжнародних резервів України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/5/690085/.  
3. Структура міжнародних резервів у розрізі інструментів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/ua/markets/international-reserves-allinfo/tools-structure  
4. Динаміка міжнародних резервів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/ua/markets/international-reserves-allinfo/dynamics 
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ОСОБИСТІ ФІНАНСИ В УМОВАХ ВІЙНИ 
 
Навіть у мирний час має сенс «диверсифікувати свій портфель», тобто зберігати свої гроші в різних 

місцях і в різних видах активів. Таким чином, якщо одна з ваших інвестицій впаде, ви не втратите всі свої 
заощадження одним ударом. Коли починається війна, першим інстинктом багатьох є продати все, щоб мати 
якомога більше грошей. Однак у непевні часи готівка першою втрачає свою цінність . Це особливо має місце 
під час війни, коли ресурси перенаправляються з виробництва на військові зусилля, а інфляція різко зростає. 
У такій ситуації активи завжди цінніші за готівку. [1] 

Оскільки наша країна перебуває у стані війни та наша економіка бореться, споживачі не знають, як 
пережити ці важкі часи. Як люди реагують? Вони перестають подорожувати, двічі думають про здійснення цих 
великих покупок, і якщо ця війна затягнеться на місяці поспіль, ми можемо повернутися до рецесії. З точки зору 
того, що люди повинні робити: вони повинні пережити це і не дозволяти своїм емоціям взяти верх над ними або 
затьмарити їхнє судження. Раніше вже переживались травматичні події, і це ще одна. Ми не знаємо, як довго 
триватиме ця війна і яким буде результат. Така невизначеність може змусити людей панікувати та перевести свої 
гроші на другий план. Треба протистояти бажанням панікувати, продавати та триматися курсу.  

У цьому середовищі деякі люди люблять робити короткострокові ставки на секторальні фонди, такі як 
енергетичні фонди, фонди золота тощо, але багато інвесторів обпеклися так в минулому, намагаючись 
вловити швидке зростання.  

Деякі традиційно безпечні активи включають дорогоцінні метали, такі як золото, срібло або платина, або 
твори мистецтва. Це активи, які завжди зберігають свою вартість. Однак під час кризи вони мають ряд істотних 
недоліків: їх легко вкрасти, мистецтво легко пошкодити і часто важко сховати, їх важко продати, якщо вам 
потрібна готівка в короткий термін, інакше ви зможете продати їх лише набагато нижче ціни. Крім того, важко 
вирішити, де зберігати ці активи. Якщо вони знаходяться в банку чи іншій подібній установі, вони можуть бути 
конфісковані разом з усіма активами банку в разі вторгнення. Якщо вони знаходяться на закордонному об’єкті, 
вони залишаються в безпеці, але можуть бути недоступними для вас під час кризи. Досвід показує, що золото та 
ювелірні вироби найкраще працюють як « скажені гроші » – активи, які ви можете тримати поруч із собою, ними 
легко керувати та їх легко продати, якщо вам знадобляться готівка, навіть якщо вам доведеться продати їх за 
нижчою ціною. Однак вони не повинні покривати більшу частину ваших коштів. 

Можна було б сконцентрувати свою увагу на секторах, які працюють найкраще після такої кризи як 
війна, але насправді визначеного списку немає. Досліджувались численні кризові події, і не було помітної 
закономірності. Після війни в Перській затоці 1991 року найбільшими показниками були біотехнології, 
фінанси та акції з невеликою капіталізацією, але на них всіх вплинули економічні фактори, які не мали нічого 
спільного з війною. Фінансові акції, наприклад, показали хороші результати завдяки низьким відсотковим 
ставкам. Що цікаво, це те, що дві групи, які зазвичай вважаються безпечними середовищами для інвестицій, – 
енергетика та золото – того року показали найгірші результати. І це підтверджує теорію про суть 
довгострокового інвестування. 

У воєнній економіці припаси є найціннішими, з особливим наголосом на продуктах харчування. Відпо-
відно, має сенс купувати землю сільськогосподарського призначення, яка є орною, під беззмінними культурами 
або під постійними пасовищами – тобто там можна вирощувати та утримувати сільськогосподарські культури чи 
тварин. Що б не сталося, земля залишається, а добре керовану ферму можна продати зі значним поверненням 
інвестицій. Проте, з іншого боку, ніхто не знає куди влучить ракета завтра і залишиться ця інвестиція прибутковою 
чи принесе лише збиток. Інша безпечна зона для інвестицій складається з акцій у нециклічних секторах , тобто 
компаніях, які працюють у галузях, які успішно працюють незалежно від того, що робить економіка в цілому. Ці 
галузі включають фармацевтичну, хімічну чи тютюнову. Акції оборонного сектору можуть здатися привабливими, 
особливо в найнепевніші часи, безпосередньо перед вибухом конфлікту. Однак, якщо конфлікт все-таки загос-
триться, вони можуть знецінитися з часом, тому в довго-строковій перспективі вони можуть бути не найкращим 
вибором. [2] 

 
1. The Political Economy of War Finance. Rosella Cappella. University of Pennsylvania. 2012.  
2. Justin Smith What To Invest In During War. 22.09.2022 URL: https://www.supermoney.com/what-to-

invest-in-during-war/.  
3. Chris Burke Investing During War Times. 07.03.2022 URL: https://spectrum-ifa.com/investing-during-

war-times/  
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ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСОБИСТІ ФІНАНСИ: ЯК  
ПОЧАТИ КОНТРОЛЮВАТИ СВОЇ ВИДАТКИ 

 
Вважається, що у сучасному світі технологій саме додатки на смартфонах допомагають людям у 

повсякденному житті. Відслідковування ваших витрат може допомогти вам виявити серйозні проблеми: чи 
відповідають витрати вашим пріоритетам, або чи є витрати, яких ви не помічаєте? Навряд чи люди 
розуміють, у яку суму їм обходяться різні дрібниці, на які вони витрачають незначні суми грошей кожного 
дня протягом місяця.  

Взагалі, для того, щоб контролювати особисті фінанси, є дуже багато способів. Ось декілька порад: 
– Записувати свої витрати. Найперше, що потрібно зробити, щоб почати контролювати фінанси, це 
визначити основні статті своїх витрат і регулярно їх записувати.  

– Оцінити свої витрати. Після того, як записи зроблені, потрібно їх правильно проаналізувати. 
Причому, робити це потрібно так само регулярно, як і робити записи. Головне те, що можна 
зрозуміти, як зменшити витрати і від яких витрат потрібно позбутися, щоб заощадити. Важливо 
аналізувати записи не менше, ніж раз на місяць (краще – раз на тиждень). Так можна постійно 
контролювати свої витрати і відмовитися від непотрібних покупок. 

– Підготуватися перед тим, як йти в магазин за покупками. За даними соціологів, більшу частину 
місячного бюджету ми витрачаємо на їжу і «емоційні покупки» (наприклад, щоденна кава перед 
роботою, тощо). Дуже важливо регулярно перевіряти свої записи на наявність непотрібних витрат і 
виключити їх. 

– Акції та розпродажі – вірний помічник. Зараз в магазинах і мережах багато акційних пропозицій, 
які роблять речі доступнішими. Тож можна підписатися на сторінки магазинів в соціальних 
мережах (facebook, instagram та ін), стежити за їх новинками, залишати коментарі та отримувати 
знижки – це дозволить не пропустити вигідну пропозицію. [1] 

Отже, загалом застосування вищенаведених порад звичайно, що може допомогти контролювати свої 
фінанси і мудро ними розпоряджатися. Для того, щоб почати це робити, можна користуватися блокнотом та 
ручкою, або вбивати витрати у Excel-таблицю, але кращим способом у сучасному світі технологій інтернет 
ринок пропонує до використання спеціальний мобільний додаток, який дозволяє контролювати витрати більш 
оперативно. Таких додатків багато, але розглянемо деякі з них.  

Finkee. Цей додаток для планування та обліку особистих фінансів створили українські розробники. 
Finkee дозволяє вносити і редагувати доходи та витрати, групувати їх за категоріями, вказувати час платежів 
та розраховувати баланс. Крім того додаток аналізує доходи та дає рекомендації щодо поліпшення 
планування. [2]. 

Всі вищезазначені опції є безкоштовними, однак за 2,5 долара на місяць додаток може автоматично 
синхронізуватись з банківськими картками. В Україні цю послугу поки що підтримує тільки Приватбанк.  

MoneyWiz – це зручне програмне забезпечення для обліку фінансів, яке має як мобільну, так і 
десктопну версії. MoneyWiz має безліч можливостей: можна слідкувати за рахунками у різних валютах (у 
тому числі і у криптовалютах), підключати інвестиційні чи брокерські рахунки у декількох валютах. [3] 

YNAB. Українською цей додаток перекладається як "Тобі потрібен бюджет" (You Need a Budget). 
YNAB – це програмне забезпечення для особистих фінансів, яке має на меті покращити фінансову 
грамотність при керуванні своїм щомісячним бюджетом. 

Крім контролю витрат та планування бюджету, YNAB допомагає формувати фінансові звички, даючи 
підказки щодо керування фінансами. YNAB допомагає відслідковувати щомісячний бюджет та коригувати 
його у разі перевитрат. 

 
1. Лукашевська У. Т. Публічне управління розвитком фінансових технологій в умовах реформування 

фінансової системи України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/radaphd/9526/disertaciyalukashevska-udo-druku.pdf.  

2.  Finkee. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://finkee.org/.  
3.  YNAB (You Need A Budget). / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youneedabudget.evergreen.app&hl=ru&gl=US    
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І. Корпало 
студ. групи ФБ-43 

Наук. керівник – к.е.н., доц. кафедри фінансів Смірнова Т.О. 
 

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ СТРАХУВАННЯ 
 

Ринок страхування є невід’ємною частиною економічної системи країни та її інфраструктури. Всі 
чинники, які впливають на економіку країни неодмінно впливають і на страховий ринок в цілому. Воєнні дії, 
пов’язанні із повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України, не стали винятком.  

З початком активних військових дій ринок страхування зазнав значних змін. До прикладу страхові 
премії за таким видом страхування, як «страхування від фінансових ризиків» зменшились вдвічі у І кварталі 
2022 року порівняно із аналогічним періодом у минулому році.. Загалом за більшістю видів страхування 
обсяг премій скоротився порівняно з І кварталом 2021 року. У ІІ кварталі валові страхові премії та виплати 
страховиків, які спеціалізуються на ризикових видах страхування скоротились ще на 10% та 14% відповідно 
порівняно із І кварталом 2022 року. [1] 

 
Таблиця 1 

Кількість страхових компаній на страховому ринку України за 2017-2022 рр. 

Кількість страхових компаній Станом на 
31.12.2017 

Станом на 
31.12.2018 

Станом на 
31.12.2019 

Станом на 
31.12.2020 

Станом на 
31.12. 2021 

Станом на 
01.09. 2022 

Загальна кількість  294 281 233 210 159 140 
Страхові компанії «non-life» 261 251 210 190 142 127 
Страхові компанії «Life» 33 30 23 20 17 13 

 
[Складено авторами за джерелами 2,3] 

 
Отже, ми можемо побачити, що порівняно із 2017 роком кількість страхових компаній, що діють на 

території нашої країни, скоротилась більш ніж удвічі. Особливу увагу слід звернути на ті зміни, які відбулись 
із початком повномасштабного вторгнення росії. Станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року страхові компанії, 
котрі страхували ризики, що стосуються іншого ніж страхування життя, тобто non-life страхування, 
скоротили свою кількість зі 142 до 127. Те, наскільки фінансово спроможними є страховики у воєнний період, 
напряму залежить від якості структури їх активів і запасу капіталу, який вони мали ще до початку війни. 
Відповідно страхові компанії, які стали фінансово неспроможними відкликали ліцензію та припинили свою 
роботу. 

Говорячи про війну та страхування в цілому, слід також згадати, що страхові випадки, які стались саме 
через воєнні дії не будуть покриватись. Це є загальноприйнятим винятком при укладанні договору страхуван-
ня. Для цього існує окремий вид страхування від воєнних ризиків. Воно є досить дорогим, тому такі договори 
майже не укладаються для автотранспорту та нерухомого майна в нашій країні. З початком воєнних дій на 
Сході України у 2014 році, деякі підприємства користувались таким видом страхування. Ті пошкодження, а 
іноді повне знищення майна, як нерухомого, так і автотранспорту, не будуть вважатись страховими випад-
ками , а тому не будуть покриватись за звичайними полісами страхування. [4] 

Важливим також є той факт, що серед громадян нашої держави зовсім не поширена так звана «куль-
тура страхування». Таке становище є доволі поганим для нашого ринку страхування, адже у потенційних 
споживачів страхових послуг немає довіри до страховиків. Таке ставлення пояснюється тим, що у нас немає 
гарантування страхових виплат та і загалом в державі, з економічної точки зору, немає стабільності, а тим 
паче в умовах війни. [5] 

Отже, ринок страхування як в Україні, так і в цілому світі, тісно пов’язаний із розвитком економіки 
держави. На даному етапі свого розвитку, ми бачимо, що він має ряд проблем, котрі пов’язані як із 
військовою агресією росії проти України, так із численними недоліками в законодавчій базі та в ставленні 
громадян до ринку страхування в цілому. Тому цей вид фінансового ринку потребує певних змін, зокрема: 
ефективне регулювання та нагляд за ринком, котрі змогли б додати впевненості та довіри у страхувальників 
до страховиків.  

 
1.Огляд небанківського фінансового сектору від НБУ, серпень 2022. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://forinsurer.com/files/file00727.pdf .  
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2. Страховий ринок України: ІІ квартал 2022 року.  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Nonbanking_Sector_Review_2022-09.pdf?v=4.  

3. Страховий ринок України: квітень – червень 2022. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://insa.com.ua/blog/strahovyj-rynok-ukrayiny-kviten-cherven-2022/. 

4. Черняховський В. План Маршалла для українського страхового ринку. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу:  https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/17/684201/ . 5. Братюк, В. П. Сучасний стан страхового 
ринку в Україні. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 2022, 12: 37-45. 

 
 

Ю. Литвиненко 
студ. групи ФБМ-11 

           Наук. керівник – д.е.н, проф. кафедри фінансів Хома І.Б. 
 

ПРОБЛЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УМОВАХ ВІЙНИ 
 

Сьогодні в Україні триває найстрашніша фаза війни – виснаження. Виснажуються не тільки люди, а й 
наша економіка. Одна з найбільших проблем в економіці України за період воєнних дій – це девальвація 
гривні. Якщо станом на 24 лютого офіційний курс був на рівні 29,25 UAH/USD, то зараз – 36,57 UAH/USD і 
вище [1]. 

Детальніше зміну валютного курсу за відповідний часовий інтервал можем розглянути на рис. 1 [2]. 
 

 
Рис. 1. Зміна валютного курсу в період воєнних дій 

 
Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс долара на 25%, щоб збільшити конку-

рентоспроможність українських виробників, зменшити курсові різниці та підтримати стійкість економіки. 
Як обіцяє НБУ надалі курс буде фіксованим. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в 

поточних умовах. Продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти 
контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи.  

Проте вже у вересні готівковий курс знову відірвався від безготівкового. Курс долара досяг 43 грн за 
$1 через дефіцит готівкової валюти та після оголошення часткової мобілізації в РФ. Гривні загрожує 
девальвація через спроби окупантів анексувати нові українські території, а також ядерні загрози агресора. У 
таких умовах офіційний курс гривні має відповідати реаліям та поступово буде зростати.  

Чи можна бути певним в стабільності курсу на далі? Відповідь одна – війна триває. Занадто багато 
невизначеності.  

Чи можемо ми допомогти гривні? Так, ми можемо інвестувати вільну гривню в державні військові 
облігації. У гривні ставка 11% річних, у доларовому еквіваленті останній аукціон показав 3,7% річних та 
2,05% у євро. Варто нагадати, що це ще один спосіб підтримки Збройних сил України. 
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Військові облігації – це вид державних боргових цінних паперів, які випускаються Міністерством 
фінансів України під час воєнного стану. Виручені кошти направляються на забезпечення Збройних Сил 
України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану [3]. 

Це являється своєрідним видом волонтерства, щоправда, яке самоокупиться у перспективі, та 
компроміс між підтримкою держави та інвестиціями. 

 
1. Офіційний курс гривні [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates.  
2. Графік зміни курсу валют НБУ [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

https://minfin.com.ua/ua/currency/nbu/.  
3. Військові облігації інформація [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://vikna.tv/dlia-

tebe/ekonomiya/vijskovi-obligacziyi-shho-cze-take-ta-dlya-chogo-vony-treba/ 
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Підсекція  «Особливості та перспективи  
розвитку корпоративних фінансів» 

 
Д. Адаменко 

студ. групи ФБ-31 
Наук. керівник – к.е.н, доц. кафедри фінансів Желізняк Р.Й. 

 
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВ: ЗМІНА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ  
 
В сучасних умовах діяльність суб’єктів господарювання спрямована отримання максимально можливої 

економічної вигоди, що знаходить свій прояв у фінансових результатах. Дослідження ефективності роботи 
підприємств на основі даних про їх прибуток (збиток) та рентабельність завжди є актуальним питанням, 
оскільки функціонування підприємств значно впливає на добробут населення країни та на економічну в країні 
загалом як через сплату податків, зайнятість населення, заробітну плату працівників тощо.  

Розглянемо низку показників, що характеризують фінансові результати підприємств. Згідно статис-
тичних даних [1] за 2019-2021рр. спостерігаємо, що фінансові результати до оподаткування протягом 
досліджуваного періоду збільшуються, що є позитивним в діяльності підприємств. Прибуток до оподатку-
вання підприємств у 2021 році становив 1 119 261,7 млн грн, що більше на 844 430,1 млн грн або 307,25% у 
2017 році. Стабільне зростання спостерігається з початку досліджуваного періоду до 2020 року. У 2020 році 
фінансові результати значно погіршилися – значення зменшилося на 54,4% порівняно з 2019 роком. 
Негативно на показник вплинула пандемія та карантин у 2020 році. Але, таку ситуацію можна розглядати як 
можливість визначити, які галузі зазнають значного впливу зовнішніх факторів. Кількість збиткових 
підприємств зросла у цей рік майже на 30%, що є значним ударом по стабільності українського ринку та 
економіці загалом. Варто зауважити, як сильно зросла прибутковість підприємств, що відносяться до охорони 
здоров’я та надання соціальної допомоги, що пов’язано із зростанням попиту населення внаслідок пандемії. 

Аналізуючи чистий прибуток та збиток українських підприємств зазначимо, що в 2020 році проти 2019 
року чисті прибутки підприємств зменшилися з 349 497,7 млн грн до 209 117,4 млн грн (або на 40,1%), а вже в 
2021 році зросли до 545 141,3 млн грн, або ж на 56% порівняно з 2019 роком. Щодо збитків, то можна побачити 
негативну динаміку до збільшення у 2020 році з 94 767,9 млн грн до 298 942 млн грн (або 215,4%). Але у 2021 році 
кількість збиткових підприємств скоротилася та значення збитку зменшилось до 92 183,6 млн грн. 

Розрахувавши рентабельність підприємств у розрізі видів економічної діяльності за 2019-2021 рр. 
зазначимо, що у 2021 році найбільший рівень рентабельності спостерігається в таких галузях економіки 
України, як тимчасове розміщування й організація харчування (26,5%), операції з нерухомим майном (23,9%), 
оптова та роздрібна торгівля (19,3%) та інформація та телекомунікація (17,8%). Деякі види діяльності 
показали негативну рентабельність: освіта – (- 3,5%), надання інших видів послуг (-3,6%), мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок (-10%).  

Якщо говорити про функціонування підприємств у 2022 році, то за місяць війни український бізнес 
втратив більше, ніж за два роки пандемії та обсяг завданої шкоди оцінити важно, оскільки бойові дії на 
території України тривають. Багато підприємств були змушені евакуюватися або припинити роботу. Навіть ті 
підприємства, що розташовані в більш безпечних регіонах, призупиняють свою діяльність через проблеми з 
логістикою та нестачу сировини. Проте, за два місяці війни реєстрація нового бізнесу наблизилась до 50% від 
довоєнного аналогічного періоду квітня 2021 року. Зокрема, адаптація до війни відбувалася швидше, ніж до 
пандемії – за два місяці війни було зареєстровано на 29% більше нових бізнесів, ніж у відповідний період 
квітня 2020 року [4]. Зрозуміло, що таке збільшення підприємців пов’язано також з зміною в оподаткуванні. 

Проаналізувавши вищенаведені дані, економіка України у 2020 році зазнала збитків та різкого впливу 
зовнішніх факторів. Але навіть через певне обмеження можливості розвитку підприємств, у 2021 році 
простежувалась позитивна тенденція до збільшення фінансових результатів підприємств. В поточному, 2022 
році, війна спричинила багато негативних впливів на українське підприємництво – велика кількість 
підприємств припинила свою діяльність або в процесі її відновлення. 
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УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ ВІЙНИ 
 

Російське повномасштабне вторгнення призвело до того, що власники багатьох бізнесів в Україні були 
змушені змінити місце розташування, звичайний темп життя або навіть змінити профіль роботи. Деякі 
підприємці призупинили свою діяльність назавжди або тимчасово, а інші, вимушено переїхавши, підлашто-
вують свій бізнес під нові виклики. 

Так, «24 лютого» та тотальна розгубленість вже позаду. В березні – травні 2020 р. реєстрація нового 
бізнесу вже становила близько 54% від аналогічного довоєнного періоду. Водночас, підприємці адаптувалися 
до війни швидше, ніж до пандемії COVID – 19. 

Реєстрація бізнесу протягом 5 місяців повномасштабного російського вторгнення продовжувало 
позитивну динаміку відновлення, яка розпочалася ще у квітні. Кількість новозареєстрованих підприємств 
зростає щомісяця – з 15 тисяч у квітні до понад 22 тисячі у липні. 

Загалом, за період відновлення (з квітня) темп реєстрації нового бізнесу в умовах війни становив 85% 
до відповідного періоду 2020 р. та 63% до відповідного періоду 2021 р. 

Війна наростила створення благодійних організацій та фондів в Україні. Їхня кількість перевищила 
відповідний показник майже в 12 разів у 2021 році, а в 2020 році – в 12,5 рази.  

Саме якщо в 2020-2021 роках серед новоствореного бізнесу переважали суб'єкти господарювання в 
сфері організації харчування, торгівлі та індустрії краси, то в умовах краси збільшилася реєстрація бізнесу у 
сфері вантажних перевезень поштових послуг та благодійних допомог. 

 

 
Рис. 1. Порівняння кількості реєстрацій бізнесу в 2020-2022 роках 

 
За 5 місяців війни було зареєстровано 11891 юридична особа, найбільше ця частка складала в червні, а 

саме – 3263 ос. Проте, темп реєстрації нових юридичних осіб у липні 2022 року дещо сповільнився порівняно 
з попереднім періодом на 6,5 %. 

В свою чергу, темп реєстрації нових ФОПів має позитивну динаміку впродовж усього періоду війни. А 
саме, з 01.03.2022 р. по 31.07.2022 р. було зареєстровано 68176 ФОПів, з них у липні 2022 р. – 19289.  

Протягом 5 місяців війни, з 01.03.2022 р. по 31.07.2022 р., було зареєстровано 80121суб'єкт 
господарювання. Лідерами за кількістю реєстрацій є: м. Київ – 17%; Львівська обл. – 9%; Дніпропетровська 
обл. – 8%. 
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Українські товари та послуги мають великий потенціал та чи не найбільший саме у сфері ІТ. 
Отже, український бізнес, як і вся країна, чекає перемоги та завершення війни, які дозволять 

повернутися до мирного ритму життя. Я бачу в українських підприємцях велику мережу партнерів, з якими 
пліч-о-пліч можна відбудовувати Україну – ще більш прогресивну, технологічну та інноваційну. Український 
бізнес прагне ставати міжнародним, і цьому сприяють цифрові рішення. Кілька років тому діджитал допоміг 
українським підприємцям вистояти під час локдауну. Сьогодні ж цифрові інструменти критично важливі для 
продовження роботи під час війни. 

 Уже 70% підприємців країни використовують соцмережі, сайти й месенджери, щоб побудувати 
свою екосистему продажів і розвивати продуктову стратегію. 

 
1. Бізнес в умовах війни. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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2. Адаптація бізнесу до війни. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ КП «СКОЛЕТЕПЛОЕНЕРГО» 

 
В Україні існує близько 15 тисяч комунальних підприємств, з яких 406 розміщені на Львівщині. 

Ефективність їхньої діяльності часто потерпає від політичного лобізму. З усіх комунальних підприємств 
близько 11 тисяч є активними, а фінансову інформацію публікують менше 8500. Так, у 2019 році їхній 
сумарний збиток дорівнював 10,2 млрд грн, а рентабельність власного капіталу 33% підприємств була 
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наближена до 0 [1]. За таких умов, КП стабільно отримують підтримку бюджетних фондів міст та областей. 
Комунальні підприємства мають низьку або й нульову прибутковість в Україні (медіанна прибутковість КП 
прямує до нуля). Прикметно, що навіть монопольний статус у багатьох сферах надання послуг не сприяє 
прибутковості комунальних підприємств. 

За підсумками 2021 року спостерігається збиткова діяльність 76% комунальних підприємств України. 
Принципи управління є застарілими, а модернізація основних фондів комунальних підприємств розвивається 
низькими темпами через недостатню прибутковість. Характерним є залежність КП від дотацій та субсидій з 
місцевих бюджетів, зношеність основних фондів, фінансова несамостійність, що у свою чергу не дає 
можливості вирішити всі проблеми за рахунок прибутку. Для КП «Сколетеплоенерго» прослідковується та ж 
тенденція, 2019 рік був збитковим, а 2020 і 2021 роки КП перетнуло межу прибутковості, проте не внаслідок 
власної операційної діяльності, а завдяки різниці в тарифах та системі бюджетних дотацій органів місцевої 
влади [3]. Починаючи з 2020 року підприємство отримало прибуток в розмірі 142.2 тисяч гривень, що на 570 
тисяч більше від фінансового результату за попередній рік. Така ситуація сформувалася під впливом 
зростання тарифів на завершення опалювального сезону через валютні котирування, тобто газові резерви в 
кінці опалювального сезону перекривались імпортними постачаннями, ціни яких прикріплені в валюті до 
долара, який підріс на 4.7 % за сезонною динамікою. Проте для споживачів формальна зміна тарифів не 
відбувалась, а покриття здійснювалось через місцеві фонди та державні компенсації в формі різниці тарифів. 
2021 рік закінчився теж прибутком в розмірі 1004 тис. грн, що отриманий  завдяки: виробництво постачання 
теплової енергії 380.6 тис. грн., за покриття різниці в тарифах 489.5 тис. грн., фінансова допомога міської 
ради 269,9 тис. грн. та інші доходи (розміщення обладнання оператора мобільного зв’язку) 85,6 тис. грн. [3]. 

Комунальні установи перебувають в кризовому стані, вони не мають змогу виконувати свої завдання 
злагоджено і безперебійно, оскільки коштів для негайного оновлення застарілого обладнання немає. Для 
виконання своїх прямих завдань комунальні підприємства потребують залучення додаткового фінансування, 
яке зможе стабілізувати їх діяльність, покращити стан технічної бази, оновити виробничі засоби 

Отже, КП «Сколетеплоенерго», як і більшість підприємств комунальної сфери України, є збитковим та 
здійснює свою операційну діяльність через фінансування місцевими/державними фондами, що викривляє 
принципи ринкової конкуренції та робить сферу теплопостачання неефективною. Для того, щоб надалі отри-
мувати джерела фінансування від місцевих рад чи бюджетів ОТГ, пропонуємо здійснити реформу корпо-
ративного управління КП. Комунальним підприємствам варто ставити за мету використання інструментів 
державно-приватного партнерства для залучення стратегічних інвесторів, з перспективою приватизації 
підприємств, які не є природньою монополією. За таких умов також важливо дотримуватись таких правил: 
заборона депутатам міськрад здійснювати вплив на КП;  посилити повноваження наглядових рад законом; 
проводити щорічний незалежний аудит з публічною презентацією його результатів; приватизація і ліквідація 
КП, що не несуть суспільної користі;  залучати фінансування на правах акціонерів підприємств мешканців 
міст. 
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Метою діяльності підприємства є одержання економічних вигід. Рівень прибутковості відображає 

ефективність функціонування суб’єкта господарювання, а саме обсяги продажів, рівень цін, залучення у 
виробництво нових технологій, ефективність інвестиційної діяльності тощо.  
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При позитивній динаміці даного показника, підприємство може вдаватися до тезаврації, тобто 
спрямовувати частину одержаного прибутку на формування власного капіталу з метою фінансування 
інвестиційної та операційної діяльності [1]. 

Підприємство може залучати як зовнішні, так і внутрішні джерела фінансування, проте внутрішні не 
потребують забезпечення чи аналізу кредитоспроможності. Окрім цього, самофінансування  має і ряд інших 
переваг. По-перше, прибуток суб’єктів господарювання є їх власністю, тому таке залучення коштів є 
безстроковим та безвідсотковим. По-друге, відбувається економія на самому процесі залучення (відпадає 
необхідність пошуку кредитора, проведення оцінки кредитного ризику тощо). По-третє, при ефективній 
тезаврації прибутку, зростає фінансова стійкість підприємства, покращуються показники ліквідності та 
платоспроможності. У довгостроковій перспективі самофінансування забезпечує зростання власного 
капіталу, що представлений матеріально-технічною базою або ж основними виробничими фондами, тобто 
призводить до розширеного виробництва [2]. 

Щодо недоліків такого виду залучення коштів виділяють ймовірність нецільового та неефективного вико-
ристання прибутку, відсутність контролю з-зовні, а також скорочення виплати дивідендів для учасників [2]. 

Тезаврацію прибутку можуть здійснювати лише прибуткові підприємства. В Україні впродовж 2015-
2021 рр. частка збиткових суб’єктів господарювання варіювалася від 22,9% до 28,6% (див. рис.1), законо-
мірно зростаючи у кризові моменти. Таким чином, кожне четверте підприємство в Україні не здатне до 
самофінансування й потребує зовнішнього залучення коштів. 

 

 
Рис. 1. Частка збиткових підприємств в Україні за 2015-2021 рр. Джерело: [3] 

 
У 2022 році, не оговтавшись ще від наслідків пандемії коронавірусу, український бізнес зіштовхнувся з 

наслідками повномасштабного вторгнення росії проти України. 
За даними опитування EBA, у березні 2022 року, лише 17% підприємств в Україні працювали у 

повному обсягу, у той час як 29% повністю припинили свою діяльність [4]. 
У квітні показники діяльності бізнесу почали покращуватися, багато з них перемістилися у більш 

безпечні місця, було знижене податкове навантаження, а для підтримки аграріїв покращилися умови за 
програмою кредитування 5-7-9%.  

На даний момент, бізнес продовжує адаптуватися, покращувати свої фінансово-економічні результати, 
сплачувати податки й окрім цього займатися благодійністю. Проте, враховуючи значне зростання збиткових 
підприємств, а також зниження рівня прибутковості, можна зробити висновок, що більшість українських 
підприємств не здатні на даний момент до самофінансування і потребують зовнішнього запозичення. 

 
1. Скоропад І.С. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навчальний посібник/ І.С.Скоропад, 

О.Б.Курило, О.М. Чубка, О.В.Дідух, І.О.Кривецький. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. -344 с.  
2. Соломонюк О.І. Шевчук Г.С. Переваги та недоліки тезаврації прибутку. URL: ПЕРЕВАГИ ТА 

НЕДОЛІКИ ТЕЗАВРАЦІЇ ПРИБУТКУ (rusnauka.com).  
3. Державна служба статистики. URL: Державна служба статистики України (ukrstat.gov.ua). 4. 

Підтримують команди та армію: як працює бізнес в умовах війни – European Business Association (eba.com.ua) 
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КОЛИВНИЙ ХАРАКТЕР ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «ЄВРОАГРО ТРАНС» 

 
Фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства, а пошук 

шляхів покращення фінансового стану – це важлива складова управлінської діяльності. Покращення 
фінансового стану підприємства малого бізнесу вимагає нарощування обсягів виробництва, підвищення 
продуктивності праці, зростання власної частки ринку, зменшення витрат на виробництво продукції/послуг, 
максимізації використання усіх видів ресурсів, грамотної цінової політики. 

Для забезпечення задовільного фінансового стану на кожному підприємстві в загальній системі 
фінансового менеджменту необхідними є розроблення й забезпечення реалізації системи аналізу та 
оцінювання фінансового стану, адаптованої до особливостей функціонування цього підприємства на ринку, 
завдань його фінансової стратегії й політики, фінансової ментальності власників тощо. Першочерговим 
етапом покращення фінансового стану вітчизняних підприємств у сучасних економічних умовах є пошук 
оптимального співвідношення власного та позикового капіталу, яке забезпечило б мінімальний фінансовий 
ризик за максимальної рентабельності власного капіталу. Підприємствам необхідно систематично, детально і 
в динаміці аналізувати фінансовий стан підприємства та залежно від зміни певних показників приймати 
відповідні рішення. 

За результатами проведеного аналізу фінансового стану ТзОВ «ЄВРОАГРО ТРАНС» за 2019-2021 рр. 
виявилось, що впродовж 2020 р. відбувалось стрімке позитивне зростання валюти балансу на 6298,5 тис.грн. 
тобто на 549,56% порівняно з 2019 роком, коли вона становила 1146,1 тис. грн., що пов’язано в основному із 
збільшенням величини основних засобів та дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Проте у 
2021 р. відбувалось не таке стрімке, але негативне зменшення валюти балансу на 2369,6 тис. грн., тобто на 
31,83% і валюта балансу склала на кінець 2021 р. 5075 тис. грн., що викликано здебільшого скороченням 
величини, в першу чергу, дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, а також залишкової 
вартості основних засобів. 

Протягом 2019-2020 років ТзОВ «ЄВРОАГРО ТРАНС» було прибутковим, зокрема у 2019 році 
товариство отримало прибуток у розмірі 46,9 тис. грн., а у 2020 році – 284,1тис. грн. А от у 2021 році 
товариство отримало великий збиток, у розмірі 1387,6 тис. грн., що зумовлює необхідність пошуку шляхів 
зниження собівартості продукції та інших операційних витрат. 

Аналіз основних фінансово-економічних показників ТзОВ «ЄВРОАГРО ТРАНС» за 2019-2021 роки 
показав, що фінансовий стан товариства  протягом всього періоду є незадовільним, а у 2021 р. взагалі 
критичним. Підприємство є фінансово нестійким, його залучені кошти 100-відсотково переважають власні і 
воно повністю залежить від позичкових джерел, є нерентабельним і не здатним розрахуватися з кредиторами 
за рахунок дебіторів протягом одного року у 2021 р. 

У 2020 р. товариство збільшило в рази обороти своєї виробничо-господарської діяльності, про що 
свідчить стрімке зростання в декілька разів величини валюти балансу, також в рази збільшило виручку від 
реалізації продукції і отримало непоганий прибуток, проте у 2021 р. спостерігається певне зменшення валюти 
балансу та отримання великого збитку через зростання величини собівартості продукції та інших операційних 
витрат. 

Обчислення прогнозних значень показників на І, ІІ, ІІІ та ІV квартали 2022 р. дало можливість 
отримати результати, які склали відповідно: 1122,38 тис. грн., 1201,55 тис. грн., 1280,72 тис .грн. та 1359,89 
тис. грн. для оборотних активів і 2147,27 тис. грн., 2298,29 тис. грн., 2449,31 тис. грн. та 2600,33 тис. грн. для 
поточних зобов’язань. Таким чином, на І, ІІ, ІІІ та ІV кв. 2022 р. прогнозувалося збільшення оборотних 
активів і поточних зобов’язань ТзОВ «ЄВРОАГРО ТРАНС». 

 
1. Методичні рекомендації до виконання SWOT-аналізу у дослідницькопрогностичній частині магістерської 

дипломної роботи для студентів спеціальності “Фінанси і кредит” денної та заочної форм навчання / Уклад. 
Алєксєєв І.В., Партин Г.О., Кондрат І.Ю., Бондарчук М.К., Кльоба Л.Г., Скоропад І.С., Хома І.Б., Гориславець П.А., 
Задерецька Р.І. – Львів: Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2015. – с.27.    

2. Петренко В.С., Квасова О.П. Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства. 
Міжнародний науковий журнал. Економічні науки. 2021. – № 8. – С. 139–142.     

3. Дудар Ю.  Особливості  управління  фінансовими  ресурсами малого підприємства. Науковий вісник 
Одеського національного економічного університету. 2018. № 9. С. 53-65. 
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ОЦІНЮВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПРОВІДНИХ ЦИФРОВИХ КОМПАНІЙ СВІТУ 
 

В сучасних умовах своєрідним економічним феноменом, який дає змогу підвищити ефективність усіх 
бізнес-процесів та слугує основою для стрибкоподібного розвитку економіки будь-якої країни є цифровізація. 
[1]. Особливої актуальності зазначене питання набуває в умовах поширення пандемії Covid-19, яка для 
багатьох компаній стала драйвером цифрової трансформації.Результати оцінювання основних показників 
рентабельності провідних цифрових компаній світу наведемо в таблиці 1.  

 
Таблиця 1 

Динаміка показників рентабельності провідних цифрових компаній за період 2019 – 2021 рр. 
 

Рік 
Значення показників, % 

FB GOOGL AMZN MSFT INTS AAPL TWTR 
Рентабельність активів 

2019 13,9 12,5 5,2 13,7 15,4 16,3 11,5 
2020 18,3 12,6 6,6 14,7 13,7 17,7 -8,5 
2021 23,7 21,2 7,9 18,4 11,8 27,0 -1,6 

Рентабельність власного капіталу 
2019 18,3 17,1 18,7 38,4 27,2 61,1 16,8 
2020 22,7 18,1 22,8 37,4 25,8 87,9 -14,3 
2021 31,5 30,2 24,1 43,2 20,8 150,1 -3,0 

Рентабельність продаж (реалізованої продукції) 
2019 26,2 21,2 4,1 31,2 29,3 21,2 42,4 
2020 33,9 22,1 5,5 31,0 26,8 20,9 -30,6 
2021 33,4 29,5 7,1 36,5 25,1 25,9 -4,4 

Рентабельність основної діяльності 
2019 453,6 125,1 16,1 193,3 141,3 60,8 204,2 
2020 415,0 115,4 15,4 210,4 127,3 61,9 172,0 
2021 420,7 132,2 16,4 221,8 124,4 71,8 182,5 

 
* Джерело: складено авторами за даними [2] 
 
Як свідчать дані таблиці 1, рентабельність активів цифрових компаній щороку зростає. Винятком 

слугує «Intel Corp.» – компанія з найнижчим рівнем капіталізації з числа досліджуваних. Таким чином, можна 
констатувати, що існує зворотний зв'язок між потужністю компанії та її втратами від пандемії. Протягом 
аналізованого періоду найвище значення рентабельності власного капіталу притаманне компанії «Apple Inc.». 
До прикладу, у 2021 році значення показника досягло 150%. Це своєю чергою формує позитивний імідж 
корпорації серед інвесторів та сприяє приросту ринкової вартості її акцій. З-поміж досліджуваних компаній 
найвищий рівень ефективності реалізації продукції характерний для «Microsoft Corp.». Найнижче значення 
показника спостерігається у корпорації «Amazon.com Inc.», що пояснюється специфікою основного бізнесу 
компанії (роздрібна торгівля). Цікавим для аналізу є показник рентабельності основної діяльності цифрових 
компаній. У випадку компанії “Meta Platforms, Inc.” значення перевищує 400%! Така ситуація пояснюється 
тим, що зростання чистого доходу цифрової платформи відбувається за рахунок збільшення числа під-
писників, натомість собівартість не зазнає істотних змін. Найнижчим є показник рентабельності основної 
діяльності компанії «Amazon.com Inc.», яка нарощує свою діяльність шляхом продажу продуктів з великими 
знижками для збільшення попиту на супутні товари.  

Загалом рівень прибутковості цифрових компаній є значно вищим у порівнянні з підприємствами 
традиційних галузей економіки. Слід наголосити, що поряд з безліччю нових економічних і фінансових 
переваг, таких як зростання якості життя та підвищення ефективності бізнес-процесів, дана ситуація 
зумовлює формування ряду проблем і ризиків. Основними з них є зростання нерівномірності розподілу 
плодів цифровізації («цифрового розриву») у розрізі країн та регіонів світу, збільшення рівня безробіття серед 
працівників певних традиційних професій, зростання загрози кібератак і спричинених ними економічних 
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втрат тощо. Відповідно, доцільним є вжиття заходів, спрямованих на мінімізацію впливу зазначених ризиків. 
Особливу увагу слід приділити тісній співпраці на міжнародному рівні в контексті формування цифрової 
економіки, офіційному затвердженню завдань щодо розвитку цифрової економіки на рівні кожної держави, 
прийняттю відповідних законів для протидії розкраданню персональних даних, оптимізації порядку 
оподаткування цифрових компаній тощо. 

 
1. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. 

URL: http://surl.li/pmwq 
2. Офіційний сайт Yahoo Finance. URL: https://finance.yahoo.com/ 
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КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВІЙНИ 
 

Загострення конфлікту між Україною та росією у лютому 2022 році вплинуло на функціонування 
економіки всієї країни. Велика кількість суб’єктів підприємництва, яка функціонувала на території, де 
ведуться активні бойові дії, була або закрита або відбулося перенесення діяльності у більш спокійні області. 

Кредитування суб’єктів кредитування, яке було важливим і в мирні часи, стикнулося з багатьма 
викликами та необхідністю адаптації під нові реалії життя. Банківська система дуже швидко адаптувалася до 
нових умов функціонування та почала запроваджувати нові вимоги надання кредитів та послаблювати 
правила обслуговування для своїх клієнтів. Кожен банк запроваджував свої нововведення, але до основних 
слід віднести:  

– кредитні канікули,  
– скасування деяких видів комісій,  
– зниження рівня відсоткових ставок за кредитами,  
– тощо. 
Варто зазначити, що держава теж не стояла осторонь. З початку війни українські банки в межах 

державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видали вже кредитів на суму більше ніж 36,5 млрд. грн. 
Кількість «класичних» напрямів кредитів значно скоротилася (тобто зі 100% знизилася до 18,5%), тому уряд 
запровадив нові напрями виданих позик за програмою «5-7-9%». До них відносять кредити аграріям (угода 
укладається під 0% для першого півріччя, а наступний період уже 5%) та позики спрямовані на антивоєнні 
цілі ( ставка 0% , після війни відсоток зросте до 5%). Також варто зазначити, що з 36,5 млрд. грн. на нові 
напрями кредитування припало 81,5% виданих сум. 

З лютого 2022 року частка виданих кредитів за програмою «5-7-9%» серед всієї сукупності угод складає 
80% на чотири державних банки, проте до початку війни цей відсоток складав лише 58,8%. Серед п’ятірки лідерів 
за сумами виданих кредитів за програмою «5-7-9%» є ПриватБанк (24,93%), Ощадбанк (12,77%), Укргазбанк 
(14,84%), Райффайзен Банк (11,14%), ПУМБ (9,93%). Детальніший розподіл подано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Розподіл за сумами виданих кредитів за програмою «5-7-9%» 
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З початку воєнних дій змінилися цілі доступних кредитів «5-7-9%». Якщо до 24 лютого найпоширеніші 
цілі були антикризові, інвестиційні та кредити інвестування, то зараз найбільша частка припадає на позики 
виданні для аграріїв та на антивоєнні цілі.  

Отож, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ведеться активне кредитування бізнесу 
комерційними та державними банками.  Війна спричинила розвиток нових напрямів виданих позик, а також 
змусила державу в особі уряду змінювати та вдосконалювати державних програм кредитування підпри-
ємництва. 

 
1. Бізнес і війна: як банки кредитують підприємства у важкі часи / URL: 

https://www.unian.ua/economics/finance/biznes-i-viyna-yak-banki-kredituyut-pidpriyemstva-u-vazhki-
chasi-novini-ukrajina-11776773.html  

2. Особливі умови та жорсткий відбір позичальників. Як банки кредитують бізнес за програмою «5–
7–9» / URL:https://mind.ua/publications/20247112-osoblivi-umovi-ta-zhorstkij-vidbir-pozichalnikiv-yak-
banki-kredituyut-biznes-za-programoyu-579    

3. Як роздаються доступні кредити під час війни / URL: https://finclub.net/ua/infographica/yak-
rozdaiutsia-pilhovi-kredyty-pid-chas-viiny.html   

4. В Україні посилюють підтримку бізнесу: експортні контракти відтепер можна застрахувати / 
URL: https://news.finance.ua/ua/v-ukraini-posylyuyut-pidtrymku-biznesu-eksportni-kontrakty-vidteper-
mozhna-zastrahuvaty 

 
 

Д. Снігар 
студ. групи ФБ-42 

           Наук. керівник – к.е.н, доц. кафедри фінансів Курило О. Б. 
 

СПЛАТА ЄСВ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Питаннями у сфері ЄСВ на законодавчому рівні займається держава, про що свідчить значна кількість 
прийнятих нормативних документів. ЄСВ – це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до 
системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на 
регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахо-
ваних осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами ЗДСС. Платниками ЄСВ згідно з 
чинним законодавством визначено: – роботодавців; – фізичних осіб; – найманих працівників. Базовий звітний 
період для нарахування ЄСВ – календарний місяць, а для фізичних осіб-підприємців – календарний рік. 
Мінімальний страховий внесок визначається шляхом розрахунку як добуток мінімального розміру заробітної 
плати на розмір внеску, встановлений законом. Надходження від ЄСВ зараховуються до Пенсійного фонду і 
фондів соціального страхування (Рис.1) 

 

 
Pис. 1 – Надходження ЄСВ за 2019-2021 р.р., млн. грн. 

 
Як зображено на рисунку, надходження ЄСВ до бюджету становили 273 480 млн. грн у 2019 році, 294 

381,4 млн. грн у 2020 році та 349 039 млн. грн у 2021 році. Суттєве зростання показника у 2021 році 
зумовлене підвищенням мінімальної заробітньої плати, а отже, і мінімального розміру сплати внеску 
відповідно: у 2021 році мінімальна заробітня плата зросла з 5000 грн. до 6000 грн., а з 01.12.2021 вона 
становить 6500 грн. 
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З 1 січня 2021 року звільнилися від сплати за себе єдиного внеску фізичні особи – підприємці та особи, 
які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком, або за вислугу років, 
або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі 
особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі 
загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

Виходячи з того, що в Україні був введений військовий стан з 24.02.2022, було внесено зміни до 
Закону, які дозволяють сплачувати ЄСВ добровільно працівникам, призваним під час мобілізації на військову 
службу до Збройних сил України. Тобто, мають право не сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників такі 
роботодавці: підприємці-роботодавці – платники єдиного податку другої та третьої груп; юридичні особи, які 
належать до третьої групи платників єдиного податку. Платниками залишають підприємці та підприємства, 
які знаходяться на загальній системі оподаткування. Якщо роботодавець (платник єдиного податку) не 
нараховуватиме ЄСВ на середній заробіток мобілізованих працівників, то п. 9-20 розділу VІІІ Закону про 
ЄСВ передбачено, що за таких працівників ЄСВ буде сплачуватися з держбюджету.  

 
1. Закон від 08.07.10 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування», далі – Закон № 2464. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Про збір та облік 
єдиного вн... | від 08.07.2010 № 2464-VI (rada.gov.ua)  

2. Закон №592-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  Про внесення змін до Закону У... | від 13.05.2020 № 592-IX 
(rada.gov.ua)  

3. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 № 2120-IX » / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20/sp:max50:nav7:font2#n212  

4. Гончар Г. П. Особливості справляння та адміністрування єдиного соціального внеску в 
Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39005/1/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%
80_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.pdf  

5. Надходження ЄСВ за 2019-2022 р.р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Надходження ЄСВ 
(2019-2022) (minfin.com.ua)  

 
 

Ю. Кардашова 
студ. групи ФБ-43 

Наук. керівник – к.е.н. доц. кафедри фінансів Урікова О.М. 
 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ 
 

24 лютого 2022 року наша країна стикнулась з повномасштабним вторгненням російської федерації. На 
цей момент війна триває більше 8 місяців і скільки ще триватиме ніхто не може спрогнозувати [1]. Це дуже 
негативно вплинуло на всі сфери життя та діяльності українського народу. Зокрема, багато зруйнованих 
об’єктів інфраструктури та цивільних об’єктів, масова міграція населення, інфляційні процеси, зниження 
виробництва основних видів продукції, особливо тих , що становили важливу експортну ланку, все це 
неабияк відзначилось на вітчизняному бізнесі. Я б навіть сказала, що він зараз на межі існування. Проте, для 
можливості фінансування нашої армії, для її обороноздатності, для допомоги постраждалим внаслідок 
вторгнення, для ліквідації наслідків війни у майбутньому, наша економіка повинна працювати, бюджет має 
поповнюватись, а населення має зберігати свою платоспроможність.  

Керівництво країни, починаючи з березня, закликає  тих підприємців, що мають можливість працювати 
та знаходяться у безпеці, повертатись до роботи. Така стратегія допоможе країні перейти на економіку 
воєнного часу та пришвидшить перемогу у війні, адже  бізнес наповнює бюджет, сплачуючи податки, дає 
робочі місця та забезпечує населення необхідними товарами чи послугами.  

Малий і середній бізнес в Україні забезпечує близько 64% доданої вартості, 81,5% – зайнятість 
працівників і 37%- податкових надходжень. Підсумовуючи загалом всі витрати, що мав середній і малий 
бізнесу першого місяця війни, можу ствердити, що вони були досить суттєвими, а саме $80 млрд.  
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Невтішна ситуація стосується і ВВП нашої держави, у поточному році зафіксували зниження на 15,1% 
у І кварталі та ще на 19,1% у ІІ кварталі. Безперечно це свідчить про падіння економіки. Погіршення ділової 
активності спричинило зміни у заробітній платі, зокрема 38% зайнятих українців отримують кошти у 
скороченому вигляді, такий ж відсоток змушений був піти у відпустку. Також частина попередньо зайнятих 
осіб потрапила під скорочення (приблизно 21%)[2] 

Підприємці України також намагаються вносити зміни, близько 16% частково чи навіть повністю 
перенесли свою діяльність в інші регіони. Є й хороші аспекти, очікується позитивна тенденція малого бізнесу 
(в цьому році прогнозують 61% обсягів продажів, порівнюючи з попереднім 2021),проте негативні очікування 
стосовно середніх підприємств[2]. 

Для продовження, збереження та розвитку бізнесу виділяють такі найбільш важливі потреби [2]: 
податкові канікули; збереження основних працівників для успішної роботи бізнесу; допомога в отриманні 
обігових коштів; доступ до інвестиційних ресурсів; допомога у популяризації продукції; допомога у 
організації та просування експорту; саме тому  зараз дуже набуває актуальності підтримка бізнесу державою. 

Під час такої скрутної ситуації уряд нашої держави здійснив ряд заходів, що зменшують податковий 
тиск на підприємців та стимулюють бізнес.  Перш за все, це створення пільгових умов оподаткування. Всі 
ФОПи 3 групи отримали можливість сплачувати єдиний податок у розмірі 2% (замість попередніх 5%), також 
скасоване обмеження щодо кількості працівників. Не менш важливим є запроваджене зменшення ставки ПДВ 
з 20% до 7% та відміна акцизу, що дозволить стабілізувати ціни на пальне.  

Послаблення податкової та митної політики позитивно впливає на стимулювання бізнесу та допомагає 
зберегти робочі місця персоналу, проте значно зменшує доходи бюджету. За даними Міністерства Фінансів 
України показник дефіциту загального фонду бюджету за перший квартал 2022 року становить 67,5 млрд. 
грн. (близько 2,3 млрд. доларів) [4].  

Допомога держави стосується не лише податкової сфери, уряд України також сплачує щомісяця під час 
воєнного стану тимчасово переміщеним особам компенсацію, що становить 6500 грн, з метою збільшення 
зайнятості населення [6].  

Також Україна запровадила кредитні інструменти, що стимулюють підприємців-початківців та 
фінансово підтримують існуючий бізнес, зокрема вони представлені у вигляді двох програм [5]:  

1. "Доступні кредити "5-7-9%". Кредит на суму до 60 млн грн має право отримати будь-який бізнес 
протягом воєнного стану та місяць після його завершення під 0%.  Після завершення цього періоду. кредитна 
ставка збільшиться до 5  

2. Змінена програма «Доступні кредити 5-7-9%» для товаровиробників сільського господарства. Така 
програма дозволяє отримати інвестиційну позику з метою придбання сільськогосподарської техніки або ж 
для збільшення обігових коштів, щоб придбати добрива, насіння тощо.  Подати заявку на кредит можна було 
до 31.05.2022, термін кредитування становив 6 місяців.  

Отже, в нелегкий час для всього українського народу необхідно підтримувати економіку держави та 
стимулювати бізнес, адже це прямий шлях до наповнення бюджету, підтримки виробничого сектору, 
забезпечення військових та населення.  

 
1. Указ Президента України Про продовження строку дії воєнного стану в Україні / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/573/2022#Text.  
2. 2. Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу за чотири тижні війни / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://forbes.ua/news/maliy-ta-seredniy-biznes-za-misyats-vtrativ-cherez-viynu-80-
mlrd-yaki-problemi-ta-ochikuvannya-pidpriemstv-25032022-5015.  

3. 3. Нові податкові пільги для ФОПів та підприємств в умовах війни / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/576960.html. 

4.  4. Міністерство Фінансів України.  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://mof.gov.ua/uk.  

5. 5. Уряд надає можливість отримати кредит до 60 млн грн будь-якому українському підприємству 
під 0% на час воєнного стану за Програмою “5-7-9%” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-nadaye-mozhlivist-otrimati-kredit-do-60-mln-grn-bud-yakomu-ukrayinskomu-
pidpriyemstvu-pid-0-na-chas-voyennogo-stanu-za-programoyu-5-7-9.  

6. 6. Підприємці отримають 6500 грн за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.kmu.gov.ua/news/mincifri-pidpriyemci-otrimayut-6500-grn-
za-pracevlashtovanih-vnutrishno-peremishchenih-osib  
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САНАЦІЙНЕ ФІНАНСУВАННЯ У ВІДНОВЛЕННІ 
 ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
З початком повномасштабного вторгнення український бізнес зазнав чималих втрат. Багато 

підприємств опинилось на межі банкрутства в силу тих чи інших причин. Вони не мають спроможності ефек-
тивно проводити свою діяльність. Тому підприємства будуть потребувати залучення коштів для відновлення 
своєї роботи. 

Необхідний розмір фінансування для відновлення виробництва та налагодження бізнес-процесів на 
основі опитування наведено на рис 1. 

 

 
Рис 1. Потреба бізнесу у фінансуванні станом 30.08.2022[1] 

 
Одним із таких видів фінансування, яке допоможе покращити господарювання чи попередити загрозу 

банкрутства, можна вважати санаційне фінансування. Санація – це оздоровлення фінансового стану 
підприємства через систему фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційних та соціальних 
заходів для запобігання його банкрутства чи підвищення конкурентоспроможності [2]. 

Основними джерелами фінансування санації можуть бути власні кошти підприємств, кошти власників, 
кредиторів та державні. Враховуючи нестабільність економіки, яка перешкоджає ефективній діяльності то 
можна припустити, що більшість коштів буде залучатись із зовнішніх інвестицій. Для залучення коштів 
санаційного фінансування підприємства існують певні види форм, які вони можуть застосувати.   

Найбільш універсальні та доступніші форми це кредитування та відстрочка зобов’язань. Перш за все варто 
звернути увагу на цільові кредити банків, відмінністю між звичайними кредитами і кредитами залученими під час 
санації є те, що для контролю й допомоги підприємству банк може вимагати введення до складу його керівництва 
свого представника (або уповноваженої особи) без набуття банком майнових прав. Підприємці можуть 
використати відстрочення або розстрочення боргу на основі Закону України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» для зменшення кредиторської заборгованості, а також покращення 
відносин з кредиторами. Так, наприклад, підприємці можуть домовитись про перенесення короткострокової забор-
гованості в довгострокову. Також підприємство може домовитись зменшити, або списати борг, але в умовах 
нестабільної економічної ситуації не кожен кредитор зможе погодитись.  

Оскільки для держави дуже важливе відновлення роботи бізнесу то також можна розглядати 
фінансування державою санаційних заходів. Воно може здійснюватися на поворотній або безповоротній 
основі. А також непрямі методи сприяння санації суб‘єктів господарювання: податкові пільги, створення 
особливих умов підприємницької діяльності тощо. 

Варто відмітити, що незалежно від форми санаційного фінансування, яку обере підприємство, важливим є 
проєкт санації. Він складається з трьох основних розділів: інформація про підприємство, план оздоровлення, де 
вказується як будуть використовуватись кошти, та прогнозовані кінцеві результати. Цей проект надасть змогу як 
підприємствам так і кредиторам повною мірою зрозуміти доцільність та перспективи його реалізації.  
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Отже, для відновлення економіки України, потрібно повною мірою відновити діяльність підприємств. 
Однією з причин, яка перешкоджає відновленню роботи бізнесу є потреба у фінансуванні. Санаційне 
фінансування є дуже перспективним для підприємств, оскільки багато з них у зв’язку з воєнними діями 
перебуває на грані банкрутства.  

 
1. «Стан та потреби бізнесу в Україні: регіональні тенденції, літо 2022 » – [Режим доступу]: 

https://decentralization.gov.ua/news/15408  
2. Фінансова санація: теоретичні та прикладні аспекти / С. С. Гасанов, А. М. Штангрет, Я. В. Кот-

ляревський та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. − 310 с. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ  
ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «РАЙТЕКС» 

 
Прибуток є важливою і головною рушійною силою економіки, основним спонукальним мотивом 

діяльності підприємців, певним гарантом прогресу соціально-економічної системи. В умовах ринкової 
економіки України прибуток є ключовим чинником діяльності підприємства та його основною метою. 
Величина прибутку залежить від безліч факторів, що мають як негативний так і позитивний вплив. Для 
аналізування чинників впливу на прибутковість діяльності було обрано об’єкт аналізу – ТзОВ «Райтекс». 
Підприємство займається виготовленням подушок, матраців, ковдр тощо з високотехнологічного матеріалу 
для продажу в Україні під торговою маркою «Andersen». На жаль, в сучасних умовах збільшення прибутку 
є однією з актуальних проблем для ТзОВ «Райтекс», що зумовлює потребу в детальному вивченні чинників 
зовнішнього і внутрішнього підприємницького середовища, які мають вплив на рівень його прибутковості 
[1]. Характеристику цих чинників на підприємство представлено в табл 1. 

 
Таблиця 1  

Характеристика чинників зовнішнього та внутрішнього економічних середовищ,  
що впливають на прибутковість діяльності ТзОВ «Райтекс» 

 
Чинники Характеристика 

Зовнішнє середовище 
Політична нестабіль-

ність 
Бойові дії на території України чинять негативний вплив через зменшення платоспроможності 
населення, а тимчасова окупація територій  зменшує ринки збуту 

Міграційні тенденції Воєнні дії в Україні сприяють міграції населення країни за кордон, тому ситуація має 
негативний вплив. 

Купівельна 
спроможність 

Пандемія та війна повпливали на зниження купівельної спроможності населення, що в свою 
чергу зменшує попит на продукцію.  

Конкуренти Конкуренти чинять негативний вплив, адже охоплюють певну частину ринку збуту, особливо 
на тій території де розташовані, а отже і частину потенційних доходів. Проте конкуренти є 
мотиваційним чинником для запровадження заходів щодо якості та асортименту продукції. 

Товари замінники Товари замінники, наприклад, пружинні матраци, є дешевшими, а одже привабливим для 
покупців 

Гарантія якості товару Постачальники сировини та ОЗ чи комплектуючих до них забезпечують високоякісною 
сировиною, що впливає на якість та швидкість вироблення  продукції 

Географічне 
розміщення 

Розміщення фабрики біля кордону дозволяє експортувати продукцію за кордон та швидко 
отримувати імпортовану сировину 

Технічні розробки Науковий потенціал підприємства дозволяє збільшувати обсяг виробництва та покращувати 
якість продукції 

Внутрішнє середовище 
Продукти Підприємство виготовляє якісну та безпечну продукцію для задоволення потреб великого кола 

спожитів, забезпечують різні вподобання клієнтів 
Якість продукції У виробництві використовують високоякісні матеріали та дотримуються міжнародних 

стандартів якості. 
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Продовження табл. 1 
 

Чинники Характеристика 
Частка ринку На українському ринку продукція представлена під торговою маркою «Andersen», а також 

експортує свою продукцію за кордоном.  
Кваліфікація 
працівників 

Кваліфікованість працівників забезпечує виготовлення якісних виробів з меншими втратами 
для підприємства. 

Обсяг капітальних 
вкладень 

Підприємство оновлює основні засоби, закуповує нове обладнання, забезпечуючи розширення 
асортименту 

Плинність кадрів Негативний вплив через звільнення за власним бажанням досвідчених і цінних для 
підприємтсва працівників. Плинність кадрів також зумовлена і незадоволеністю працівника 
робочим місцем, розміром винагороди та умовами праці 

 
В результаті аналізування чинників можна встановити в яких напрямах компанії  варто розвиватися, 

щоб підвищити рівень прибутковості, а також де є її вразливі сторони. Виходячи з цього, потрібно приймати 
управлінські рішення задля збільшення ефективності виробництва, а отже і обсягів прибутку. 

 
1. Партин Г. О. Фінансовий контролінг: навч.посібн. / Г.О. Партин, Р.І. Задерецька. – Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 232 с. 
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МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ 
 
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не могло не відзначитись на  фінансових результатах 

українських підприємств, зокрема не виняток – ТОВ «Флора-Вест», яке займається вирощував-нням та 
роздрібною й оптовою торгівлею квітами та рослинами. Підприємство провадить торгівлю як на території 
України, так і здійснює експортні поставки. 

Зменшення купівельної спроможності населення, високий рівень інфляції, зростанні ціни на сировину 
та проблеми з енергоносіями негативно впливають і на діяльність ТОВ «Флора-Вест».  

Проаналізуємо прибутковість ТОВ «Флора-Вест». Для цього побудуємо табл. 1, де розраховано 
значення показників рентабельності підприємства за 2019-2021рр.  

 
Таблиця 1 

Динаміка показників прибутковості ТОВ «Флора-Вест» за 2019-2021 рр. 
 

Показник  
Значення показників, %  Абсолютна зміна, % 

2019 2020 2021 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 

1. Показники прибутковості  
Рентабельність капіталу (активів) -2,21 -0,45 5,15 1,76 5,60 
Рентабельність власного капіталу -4,78 -1,19 13,16 3,59 14,35 
Рентабельність продаж (реалізованої продукції) -4,62 -1,14 14,46 3,48 15,60 
Загальний рівень рентабельності підприємства 31,41 23,94 25,86 -7,47 1,92 

 
* Складено автором, використовуючи джерело [1]. 

  
Як видно за  результатами розрахунку наведених показників рентабельності всі значення протягом 

дослідженого періоду у довоєнний час покращились. Причиною такого покращення стала наявність прибутку 
підприємства у 2021 році, адже до цього воно було збитковим. 

Незважаючи на позитивну тенденцію значень показників рентабельності за аналізований період, 
поточний 2022 рік в умовах війни принесе певні виклики підприємству.  

На початку 2022 року компанія уже понесла певні збитки, через те, що багато їх клієнтів в умовах 
війни призупинили свою діяльність. Варто зазначити також, що валовий прибуток компанії у 2021 році зріс 
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на 32,58 %, хоча у попередньому 2020 році відбулось його незначне зменшення на 1,68 %. Тобто, не 
зважаючи на те, що на діяльність підприємства у попередні роки негативний вплив здійснила і пандемія 
коронавірусу, воно все одно покращило свої фінансові результати. Зокрема, це відображає значення чистого 
прибутку, а саме те, що зі збиткової, компанія зуміла стати прибутковою. Для кращого відображення 
зобразимо динаміку фінансових результатів протягом  2019 -2021 рр. ТОВ «Флора-Вест» на рис.1. 

 

 
 

Рис.1. Динаміка фінансових результатів ТОВ «Флора-Вест» за 2019-2021 рр. 

Складено автором, використовуючи джерело [1]. 
 
Виходячи із наведеної динаміки, бачимо, що підприємству потрібно докласти максимальних зусиль у 

такий важкий час задля збереження позитивної динаміки його фінансових результатів. Зокрема, роблячи це 
шляхом використання свої сильних сторін задля зменшення впливу загроз. 

Завдяки географічному розташуванню у відносно безпечному регіоні та неподалік кордону з ЄС, 
маючи високоякісну продукцію, підприємство постійно проходить перевірки відповідності готової 
продукції міжнародним стандартам. Проте варто зайнятись пошуком нових ринків збуту за кордоном.  

У той же час підприємству слід здійснити пошук альтернативних джерел опалювання та зменшити 
свою залежність від електроносіїв, цим воно значно зменшить свої витрати та максимізує прибутки. Дані 
рекомендації позитивно вплинуть на фінансовий результат ТОВ «Флора-Вест» та призведуть до збільшення 
чистого прибутку у наступних періодах. 

 
1. Фінансова звітність ТОВ «ФЛОРА-ВЕСТ» за період 2019-2021 рр. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПОРТ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ 
 

24 лютого 2022 року російська федерація за підтримки республіки білорусь розпочала повномасштабне 
вторгнення на територію суверенної, демократичної та мирної України. Ці дії країн-агресорів ставлять під 
загрозу цінності та принципи всього цивілізованого світу та вбивають сотні мирних жителів нашої країни 
щодня. Проте український народ цілодобово та невпинно продовжує боротися за свою свободу та права на 
різних фронтах війни: хтось – зі зброєю в руках, хтось – на рівні дипломатії, хтось – у кібервійськах, хтось – 
займаючись волонтерством. [1] 

Через російську агресію експорт українських товарів у березні скоротився удвоє, імпорт продукції з-
закордону – більш ніж утричі. Минулого місяця Україна продала зарубіж майже 6 мільйонів тонн продукції, 
виручивши за неї $2,7 млрд (головні статті експорту – руди, кукурудза, феросплави й олія). Тоді як у лютому 
ми експортували понад 13 мільйонів тонн товарів вартістю $5,3 млрд.   

За даними пресслужби Міністерства економіки, найбільше проблем із вивезенням руди, металів та 
агропродукції. А ось обсяги продажів частини товарів з глибокою переробкою (і відповідно – з високою 
доданою вартістю) майже не змінилися. Втім, їхня частка в структурі вітчизняного експорту, як відомо, 
незначна. Більшість валютних надходжень країна, як і раніше, отримує від торгівлі сировиною. А це – сотні 
мільйонів тонн продукції щороку, перевезення якої забезпечуються, переважно, морськими шляхами, які 
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зараз заблоковані агресором. Тож головна проблема, яку Україна має розв’язати для бодай часткового 
відновлення експортного потенціалу, – налагодження нових маршрутів транспортування сировини й товарів 
закордонним споживачам. [2] 

Експорт товарів з України, який фактично зупинився наприкінці лютого – на початку березня, 
поступово почав відновлюватися і зростання з кожним наступним місяцем продовжується. 

Ключовим завданням було і є – переорієнтація постачання основних товарів вітчизняного експорту з портів 
Чорного й Азовського морів на альтернативні маршрути. В довоєнний час транспортування за кордон майже 90% 
українських зернових, руди, інших великогабаритних товарів забезпечували морські порти, які дотепер  заблоко-
вані. Україна розробляє і впроваджує  альтернативні варіанти забезпечення перевезень. Наразі у вітчизняних зер-
носховищах, на елеваторах і на складах накопичилося багато ще минулорічного врожаю. 

Російське вторгнення в Україну одразу ж посилило продовольчу кризу на Близькому Сході та в 
Північній Африці. Зокрема, Ліван отримує 80% пшениці з України; Єгипет закуповує пшеницю, а також 
великі обсяги олії; Лівія імпортує понад 40% пшениці з України; Ємен – не менше 27%. Крім того, влада 
північно-західної Сирії забезпечує регіон пшеницею й борошном, закупленими через Туреччину, яка також 
імпортує 90% пшениці із  нашої країни. 

Багато держав потерпають й від перебоїв із постачанням українських металу та руди, деякі автомобіле-
будівні підприємства Європи простоюють через відсутність вироблених в Україні деталей і комплектуючих 
(передовсім, автомобільних джгутів). [3] 

Повільне відновлення експорту почалося в травні, а найбільший обсяг експорту з початку широко-
масштабної війни був зафіксований у серпні у зв’язку розблокуванням українських чорноморських портів 
($3,4 млрд). 

За вісім місяців 2022 року український експорт склав $29 млрд. Це на третину менше за результат 
аналогічного періоду минулого року. У натуральних показниках український експорт становить 63 млн. т, що 
на 59% менше від показника минулого року.  

Серед країн ЄС найбільше Україна експортувала до Польщі ($4,5 млрд), Румунії ($2,2 млрд), 
Угорщини ($1,5 млрд), Німеччини ($1,4 млрд) та Нідерландів ($1,1 млрд). (рис.1.) 

Другим за обсягом українського експорту регіоном світу є Азія – її частка за 8 місяців 2022 року 
становить 22%. Ключовими країнами – експортними партнерами України серед азійських країн – є Туреччина 
($1,9 млрд), Китай ($1,7 млрд) та Індія ($0,5 млрд). 

Частка країн СНД у загальному експорті України за 8 місяців 2022 року становить лише 6%. Основним 
напрямком українського експорту в регіоні стала Молдова ($619 млн). Також серед лідерів є РФ, проте такий 
результат був досягнутий за перші місяці року, а після повномасштабного вторгнення український експорт до 
країни-агресора припинився. 

На країни Африки припадає лише 5% українського експорту, а найбільшими експортними партнерами 
України в Африці є Єгипет ($607 млн), Алжир ($205 млн) та Лівія ($169 млн). 

Найбільшими напрямками експорту в регіоні Америки є США ($578 млн) та Канада ($79 млн). Серед 
країн Центральної та Південної Америки найбільший експорт припав на Коста-Рику ($37 млн), Колумбію 
($26 млн) та Мексику ($30 млн). [4] 

 

 
Рис. 1. Країни лідери українського експорту за 8 міс. 2021 – 2022 рр., млн дол. США, [4] 
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За 8 місяців 2022 року український експорт склав $29 млрд. Це на третину менше за результат 
аналогічного періоду минулого року (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Загальний експорт України за 8 місяців 2021 – 2022 рр., млн дол. США, [4] 

 
Вересневий експорт більше 4 млрд доларів США і більше 9 млн. тон, вперше від 24 лютого. Експорт – 

4,144 млрд доларів, на 23% більше, ніж в серпні. Обсяг експорту 9,66 млн тон на 32% більше, ніж в серпні. По 
обсягах супер висхідна динаміка: липень 5,79 млн тон, серпень 7,29 млн тон, вересень 9,6 млн тон. 

Негативне сальдо в торгівлі товарами скоротилося в 3 рази (до 354 млн доларів у вересні проти 1 млрд 
53 млн доларів у серпні).  [4] 

 
1. Експорт в умовах війни. NEWP. URL: https://export.gov.ua/business_during_war.  
2.  Міністерство економіки України -> Новини -> У серпні український експорт зріс на 25% – серед лідерів 

соняшникова олія і кукурудза (інфографіка). Just a moment... URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-
UA&amp;id=5cc16c78-3db9-409e-87aa-f0d1461e2031&amp;title=USerpniUkrainskiiEksportZrisNa25-
SeredLiderivSoniashnikovaOliiaIKukurudza-infografika-.   

3. Human Rights Watch | Defending Human Rights Worldwide. 3. Human Rights Watch | Defending Human 
Rights Worldwide. URL: https://www.hrw.org/ .  
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ОСОБЛИВОСТІ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ  
НА ПРИКЛАДІ МІСТА ТРУСКАВЕЦЬ 

 
Однією з найважливіших передумов для становлення та розквіту держави є місцеве самоврядування, 

яке в свою чергу, неможливе без ефективної діяльності місцевої влади та достатнього обсягу фінансових 
ресурсів, що формуються за рахунок власних податкових доходів місцевого бюджету. Задля фінансової 
незалежності місцевої влади є місцеві податки та збори, а саме – майнові податки. [1] 

Податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспор-
тного податку; плати за землю.  

Податки на майно, як і усі інші податки, мають свої переваги: 1) заохочують власників краще вико-
ристовувати існуючі активи, або продавати їх більш ефективним власникам – разом це породжує підвищення 
ефективності використання майна; 2) забезпечують місцевий бюджет сталим джерелом надходжень; 3) 
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створюють для органів місцевого самоврядування підґрунтя для формування додаткових стимулів збільшу-
вати привабливість своїх територій для проживання та ведення бізнесу; 4) не вразливі до “оптимізації”, 
натомість непрямо, але дуже ефективно обкладають “тіньові” доходи як населення, так і підприємств; 5) є 
передбачуваними для платників; 6) найменше з усіх податків спотворюють економічні стимули для 
ефективної роботи. До недоліків податків на майно можна віднести: 1) підвищений ризик для платника, адже 
доводиться сплачувати навіть у “невдалі” періоди; 2) регресивність: що більший дохід (при тому самому 
майновому стані), то менший відсоток від нього доводиться заплатити у вигляді податку; 3) низька фіскальна 
вага; 4) низька якість адміністрування. [1] 

 
Таблиця 1 

Виконання доходів бюджету Трускавецької МТГ в розрізі місцевих податків  за 2019-2021 роки 

Назва 
 податку 

Фактич-не 
поступ-
лення за 
2019 рік 

Фактичне 
поступ-
лення. за 
2020 рік 

Фактичне 
поступ-
лення за 
2021 рік 

Абсолютна зміна, грн Темп зміни, % 

2020/ 
2019 

2021/ 
2020 

2020/ 
2019 

2021/ 
2020 

Місцеві податки і збори – 
всього 

78899,7 62789,1 97704,9 -16110,6 34915,8 79,6 155,6 

Податок на майно, в т.ч: 47584,5 38262,9 62420,7 -9321,6 24157,8 80,4 163,1 
податок на нерухоме майно 13617,6 12894,7 22467,9 -722,9 9573,2 94,7 174,2 

плата за землю 33665,5 25277,9 39929,5 -8387,6 14651,6 75,1 158,0 
транспортний податок 301,4 90,3 23,3 -211,1 -67,0 30,0 25,8 

 
Отже, надходження до бюджету міста Трускавця від місцевих податків та зборів у 2019 році становило 

78899,7 тис грн,  у 2020 році показник зменшився на 16110,6 тис грн, але вже у 2021 році показник 
збільшився на 34915,8 грн і значно перевищив 2019 рік. Якщо ж розглядати надходження від податку на 
майно, то аналогічна ситуація як і з попереднім показником.  

 
Таблиця 2 

Питома вага місцевих податків та податку на майно у доходах бюджетів, %* 

Рік 

Місцевий бюджет Зведений 
бюджет 

Частка 
місцевих 
податків у 
розрізі усіх 
податків 

Частка місцевих 
податків у розрізі 
всіх доходів до 
бюджету 

Частка податку 
на майно у 
розрізі 
місцевих 
податків 

Частка 
податку на 
майно у 

розрізі всього 
податків 

Частка податку 
на майно у 
розрізі до 

всього всього 
доходів 

Частка 
місцевих 
податків 

2019 41,5 26,5 60,3 25,1 16,0 5,7 
2020 42,0 28,6 60,9 25,6 17,4 5,5 
2021 44,0 28,0 63,9 28,1 17,9 5,4 

 
Хоча частка податку на майно у розрізі до всього податків не є такою великою, зокрема, у 2019 році 

показник становив 25,1%, у 2020 – 25,6%, у 2021 – 28,1%, але хорошим показником є те, що вона зростає. 
Безперечно, місцеві податки та збори є регулятором перерозподілу ВВП в країні, вони впливають як на 
економічні та соціальні процеси в регіонах, так і на рівень фінансового забезпечення місцевого 
самоврядування. Місцеві бюджети України якщо не брати до уваги міжбюджетні трансферти, переважно 
формуються за рахунок податкових надходжень. 

 
1. Дмитрів В. Економічна сутність і роль майнових податків в Україні – Тернопіль:  Західноукраїнський 

національний університет, 2021.  
2.  Міністерство фінансів Ураїни, Бюджет 2021-2022 року[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mof.gov.ua/uk/budget_2022-538.  
3. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. 4. Трускавецька міська рада:  веб-сайт. URL 
https://tmr.gov.ua/economi/vykonannia-biudzhetu/storinka-biudzhet-redahuietsia/ 
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АНАЛІЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Фінансовий менеджмент є ключовим елементом у всіх видах підприємницької діяльності. Сучасна 
економічна література не дає єдиного визначення фінансового менеджменту.  

Проте більшість фахівців зазначає, що фінансовий менеджмент – це процес управління формуванням, 
розміщенням і використанням фінансових ресурсів суб’єкта господарювання та оптимізаці] його грошових 
потоків. Фінансова звітність – це сукупність форм звітності, складених на основі даних фінансового обліку з 
метою надання користувачам достовірної інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства, для 
прийняття ділових рішень [1]. 

Показники фінансової та статистичної звітності, фінансові оперативні дані, внутрішня нормативна та 
інструктивна інформація підприємства, планово-прогнозна інформація, довідково-аналітична інформація 
формують інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. 

Для того, щоб проаналізувати та скласти адекватну картину фінансового менеджменту на підприємстві 
потрібно правдиво та неупереджено оцінити фінансову звітність. Тому спеціалісти фінансо-вої служби та 
аналітики виявляють фальсифіковану інформацію, використовують індикатори шахрайства при аналізі даних. 
Фінансова звітність відображає повну та достовірну інформацію  щодо процесів, які впливають на прийняття 
управлінських рішень. Завдяки показни-кам звітності можна оцінити минулі, поточні та майбутні господарсь-
кі події. 

Фінансова звітність, як важливий елемент системи інформаційного забезпечення прийняття управ-
лінських рішень, ідеально взаємодіє з основними функціями фінансового менеджменту, такими як 
дослідження зовнішнього економічного середовища, розробка фінансової стратегії підприємства, аналіз і 
планування фінансової діяльності, прийняття рішень з питань оперативної фінансової діяльності, прийняття 
інвестиційних рішень, взаємодія з іншими контрагентами з питань фінансової діяльності (державними орга-
нами, фінансово-кредитними установами, суб’єктами фінансового ринку, іншими підприємствами, фізичними 
особами). Хоча фінансова звітність підлягає аудиту, але перевірка не завжди може виявити фальшиві дані у 
звітах. 

До найбільш поширених у світовій практиці засобів викривлення фінансової звітності належать: 1) 
викривлення інформації про розмір чистого доходу (виручки) та прибутку підприємства. Це може від-
буватися з використанням таких інструментів, як: розрахунки через підставні компанії; дострокове визнання 
виручки; приховання витрат у бухгалтерському обліку; капіталізація витрат; продаж товару з умовами; 
виконання довгострокових договорів; реалізація товару посередникам; 2) викривлення інформації про активи 
та пасиви компанії. Це може стосуватися таких статей, як: запаси; дебіторська заборгованість; необоротні 
активи; 3) використання схем за участі дочірніх і залежних компаній або укладання угод із пов'язаними 
сторонами; 4) приховання або неправдиве розкриття інформації про облікову політику або примітки до 
фінансової звітності тощо [2]. 

Перспективним напрямком є дослідження проблеми вдосконалення фінансової звітності, як важливого 
елементу системи інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Бухгал-терська звітність, ґрун-
туючись на узагальнених даних бухгалтерського обліку, виступає також ланкою зв’язку між підприємством із 
зовнішнім середовищем. Вона задовольняє вимоги щодо необхідного обсягу інформації, можливостей її 
використання зовнішніми і внутрішніми користувачами. 

 
1. Партин Г.О. – Фінансовий менеджмент: підручник. / Г.О. Партин, Н.Є. Селюченко. – Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 388 с.  
2. Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень URL: 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/12504/2/Conf_2015v2_Plis_M-Financial_statements_in_the_90-
91.pdf.  

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text 
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Наук. керівник – к.е.н., доц. кафедри фінансів Урікова О. М. 
 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК В УМОВАХ ВІЙНИ 
 

Під час воєнного стану оподаткування зазнало значних змін і вплинуло на всіх суб’єктів оподат-
кування. Тому визначення цих змін і їх вплив на функціонування бізнесу, наповнення бюджету є дуже 
актуальною проблемою. Багато змін зазнало оподаткування малого бізнесу, саме він є важливим елементом 
підтримання економіки.  

На період воєнного стану платники податку першої та другої груп мають право на звільнення від 
оподаткування єдиним податком і відповідно протягом цього періоду не потрібне подання декларації. Якщо 
говорити по третю групу оподаткування єдиним податком, то потрібно відмітити, що підприємці можуть 
залишатись на обраній системі оподаткування, а також їм надається право для переходу на зменшену ставку 
оподаткування, яка буде становити 2%[1]. При цьому для даної групи скасовуються обмеження за обсягом 
доходу. Якщо підприємство було платником ПДВ, то воно звільняється від його нарахування та сплати до 
кінця воєнного стану. Але це звільнення не буде застосовано до операцій пов’язаних з імпортом, а особливо, 
якщо це постачання товарів, які мають походження держави-агресора. Важливо відмітити, що при відміні 
воєнного стану, підприємство автоматично повертається до попередньої групи оподаткування або може  
відмовитись від цієї групи оподаткування самостійно.  

Великі підприємства також отримують можливість перевестись на спрощену систему оподаткування 
єдиним податком. При цьому для них не буде обмеження в кількості працівників, але буде ліміт річного 
доходу, який становитиме 10 млрд. грн.[2]. Переведене підприємство підпадатиме під оподаткування єдиним 
податком за ставкою 2% і відповідно всі вище перераховані умови, які створюються для цієї групи 
оподаткування. Не всі підприємства зможуть використовувати ці зміни. Неможливий перехід, якщо воно 
здійснює одну з цих видів діяльності: 

• обмін іноземної валюти; 
• виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів; 
• видобуток, реалізацію корисних копалин; 
• банки, інвестиційні фонди, страхові компанії, інші фінансові установи, ломбарди, реєстратори 

цінних паперів; 
• представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є 

платником ЄП; 
• фізичні та юридичні особи – нерезиденти[2]. 
Також доцільно дослідити надходження від єдиного податку  від фізичних та юридичних осіб до 

зведеного бюджету України протягом січня-липня 2022 року, та порівняти їх із надходженнями того самого 
періоду, але 2021 року на основі даних Міністерства фінансів[3]. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка сплати єдиного податку фізичними та юридичними особами  
за період січень-липень 2021-2022рр. 
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Як видно на рисунку сплата єдиного податку у 2022 році більша ніж за той же період у 2021 році. 
Варто враховувати, що порівняно з минулим роком тут враховуються і підприємства із більшими доходами, 
ніж у малого бізнесу, на який розраховано єдиний податок. Якщо говорити в цілому про виконання єдиного 
податку станом на липень 2022 року порівняно із уточненим річним планом, то він виконується на 57, 23%[3]. 

Внесені зміни до оподаткування єдиним податком  під час воєнного стану враховують особливість 
роботи малого бізнесу. Зменшенням податкового тиску держава активізує його діяльність, незважаючи на 
нестабільну економічну ситуацію і при тому підтримує наповнення бюджету податковими надходженнями.  

 
1. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI. (зі змінами та доповненнями).  
2. «Податкові пільги для бізнесу, "мінус" акцизи на пальне та підтримка ФОПів – Рада ухвалила 

закон» – [Режим доступу]: https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/15/684082/.  
3. Державний веб-портал бюджету для громадян – [Режим доступу]: https://openbudget.gov.ua/ 
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САМОФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ  
ЯК ФОРМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Формування фінансових ресурсів підприємства, їх розподіл і перерозподіл, раціональне використання 

здійснюється різними можливими методами, важливим серед яких є самофінансування.  
Самофінансування – це процес досягнення фінансового результату суб’єкта господарювання за 

рахунок власних, залучених і позичених фінансових ресурсів без використання коштів державних структур 
або інших власників. [1] 

Дослідженням процесу самофінансування підприємств в Україні свої наукові праці присвятили М. 
Поддєрьогін, О. Гудзь, К. Павлюк, О. Терещенко, Г. Філіна, О. Пристемський та інші. 

У працях вищезгаданих учених розкривається поняття сутності самофінансування, його складових, 
методик визначення його ступеня та впливу для окремого підприємства. [2] 

Залежно від способу відображення прибутку у звітності, зокрема в балансі, виокремлюють відкрите та 
приховане самофінансування. 

Відкрите самофінансування – це спрямування чистого прибутку, який залишається на підприємстві 
після сплати усіх податків та нарахування дивідендів, на збільшення власного капіталу з метою фінансування 
інвестиційної та операційної діяльності. В економічній літературі відкрите самофінансування має назву 
тезаврації прибутку. 

До переваг відкритого самофінансування варто віднести: 
• залучення коштів на безповоротній основі; 
• відсутність сплати винагороди за користування ними. 
При тезаврації прибутку фінансова незалежність та кредитоспроможність підприємства зростає і, як 

правило, підвищується курс його корпоративних прав. 
До недоліків відкритого самофінансування відносяться: 
• труднощі та обмежені можливості контролю власниками за ефективним використанням коштів; 
• зниження рентабельності реінвестицій внаслідок помилковості прийнятих інвестиційних рішень.[3] 
Приховане самофінансування проводиться через формування прихованих резервів за рахунок прибутку 

до оподаткування. При створенні прихованих резервів відбувається відтермінування сплати податків і 
виплати дивідендів. Приховані резерви зменшують величину власного капіталу підприємства й не 
відображаються у балансі. 

Формування прихованих резервів здійснюється шляхом недооцінки активів і переоцінки зобов’язань. 
Недооцінка активів передбачає передчасне списання окремих активів, застосування прискореної 

амортизації, незастосування індексації активів, використання методу ЛІФО при оцінці запасів тощо. Вели-
чина прихованих резервів дорівнює різниці між балансовою вартістю окремих майнових об’єктів підпри-
ємства та їх реальною (вищою) вартістю. 

Наявність у підприємства прихованих резервів, з погляду кредиторів, є позитивним чинником, 
оскільки реальна вартість майна, яке приймається як кредитне забезпечення, є вищою, ніж це відображено у 
звітності. 
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До недоліків прихованого самофінансування відноситься: 
• порушення принципу достовірності при складанні звітності; 
• підвищення рівня асиметрії в інформаційному забезпеченні зовнішніх кредиторів.[4] 
Підсумовуючи вищесказане, варто відзначити, що самофінансування є головним внутрішнім джерелом 

фінансування діяльності підприємства. Вигідність його використання полягає у тому, що зникає потреба 
залучати кредитні кошти. Проте негативною тенденцією є постійне використання прихованого 
самофінансування, що передбачає собою ухиляння від сплати податків та подання недостовірної фінансової 
звітності.  

 
1.  Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посіб. / Філіна Г. І. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 320 с.  
2. Пристемський О. С. Самофінансування як основа забезпечення фінансової безпеки підприємства / О. 

С. Пристемський // Вісник Бердянського університету менеджменту. – 2012. – № 4. – С. 106-108. 
3. Тезаврація прибутку – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.buklid.net./books/2398 4. 

Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Нам ГГ. та ін. Фінанси підприємств: Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – 
К.: КНЕУ, 2008. – С. 18. 
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КРЕДИТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ  
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

 
До повномасштабного вторгнення малий і середній бізнес в Україні забезпечував 60% ВВП, 7 млн 

робочих місць та 40% податкових надходжень, що було основою економіки[1]. Від 24 лютого 2022 року його 
втрати є, мабуть, найбільшими за історію незалежної України. За різними оцінками вони сягають мільярди 
доларів і продовжують рости. 

Влітку 2022 року Асоціація експертів зі сталого розвитку провела дослідження потреб підтримки 
підприємців. Опитування охопило 550 респондентів, серед яких більшість – малий та середній бізнес 
України. За результатами дослідження головною потребою бізнесу є фінансова підтримка – її потребує 516 
респондентів, 65 зазначили необхідність проведення консультацій та навчання, 1/3 опитуваних мають 
потребу в обох інструментах[1]. Одним зі способів фінансової підтримки бізнесу є пільгове кредитування.  

Попри війну, державні банки продовжують кредитувати економіку. Але все ж отримати гроші 
підприємцю-початківцю, який тільки запускає свою справу, зараз дуже важко, навіть у рамках пільгової 
програми «5-7-9». Обсяг виданих позик бізнесу за січень – серпень 2022 року не скоротився, а навіть зріс на 
4%, до 848 млрд грн[2]. Проте вимоги до позичальників, їх платоспроможності і благонадійності дуже високі. 
Фінустанови переймаються якістю своїх кредитних портфелів, намагаючись запобігти неконтрольованому 
зростанню проблемної заборгованості. 

18 березня 2022 року Уряд прийняв рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час 
війни в рамках програми «5-7-9». Максимальна сума кредиту збільшилась до 60 млн грн. На час воєнного 
стану та ще місяць після його завершення ставка по кредитах буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, 
сьогодні буде сплачувати держава. Після воєнного стану відсоткова ставка по цій програмі буде не більше 
5%[3]. 

25 липня 2022 року, Міністерством фінансів України, було підписано угоду про надання кредиту та 
гранту для реалізації проєкту «Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств 
України через фінансовий сектор», проєкт є продовженням спільного з KfW проєкту «Підтримка малих і 
середніх підприємств», реалізація якого дозволила розбудувати систему кредитування МСП у національній 
валюті завдяки фінансовій допомозі Європейського Союзу на компенсацію збитків від курсової різниці та 
профінансувати малі та середні підприємства на загальну суму більше 1 млрд гривень[4]. Для пільгового 
кредитування МСП Україна отримає від Кредитної установи для відбудови (KfW) грантові (0,4 млн євро) та 
кредитні (7 млн євро) кошти. Залучені кредитні кошти буде спрямовано Фондом розвитку підприємництва 
через банки-партнери на фінансування МСП у національній валюті, що сприятиме підтримці ліквідності 
фінансових установ та дозволить МСП здійснювати інвестиції в енергоефективні заходи в умовах воєнного 
стану. 
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Отже, надзвичайно важливо, особливо в умовах війни, допомагати малому та середньому бізнесу в 
Україні, що забезпечує левову частку ВВП. Зокрема через ефективну систему кредитування і фінансової 
підтримки, що допоможе в перемозі на економічному фронті та у відбудові нашої держави в майбутньому. 
 

1. Соколенко А. Для відновлення українського малого та середнього бізнесу потрібно €6 млрд. 
Дослідження / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://forbes.ua/company/cherez-viynu-dlya-
vidnovlennya-ukrainskogo-malogo-ta-serednogo-biznesu-potribno-6-mlrd-doslidzhennya-01092022-8060.  

2. Харламов П. МСБ-початківцям відмовляють, великі компанії перевіряють ретельніше: який бізнес і 
як кредитують банки / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mind.ua/publications/20247497-msb-
pochatkivcyam-vidmovlyayut-veliki-kompaniyi-pereviryayut-retelnishe-yakij-biznes-i-yak-kredituyut-ban.  

3. Звернення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від 18.03.2022 / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/zvernennya-premyer-ministra-denisa-shmigalya-18032022.  

4. Міністерство фінансів України. Україна отримає від KfW 7,4 млн євро для пільгового кредитування 
малих та середніх підприємств / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-
otrymaie-vid-kfw-74-mln-ievro-dlia-pilhovoho-kredytuvannia-malykh-ta-serednikh-pidpryiemstv. 
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СПЛАТА ДЕРЖАВНИХ ДИВІДЕНДІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ  
  
Господарські товариства, які були засновані в процесі приватизації та корпоратизації державних 

підприємств, а у зареєстрованому капіталі яких є частка державного майна, є платниками дивідендів. Сума 
дивідендів, яку потрібно перерахувати в державний бюджет, визначається постановою Кабінет міністрів 
України на поточний період. 

Загальним правилом визначається, що основою розрахунку суми держдивідендів є обсяги чистого 
прибутку, який складається з трьох основних складових: 

−  Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток) 
−  Сума капіталу в дооцінках, що буде підлягати перенесенню в нерозподілений прибуток. 
−  Частина нерозподілених прибутків або ж невикористані фонди.  
Нормативи відрахувань державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, або госпо-

дарськими товариствами, у статутному капіталі, яких є частка держави встановлено в межах мінімального 
значення 30%, і щороку затверджується Кабінет міністрів України. [1] 

Так, у розпорядженні від 25.03.2022 р. №244-р Кабінет міністрів України розпорядився забезпечити 
авансове перерахування в повному обсязі до держбюджету суми річних дивідендів в одноденний строк, для 
підприємств де частка держави більша 50%. Раніше Кабінет міністрів України затвердив базовий норматив 
дивідендів для держкомпаній в розмірі 50% та встановлені нормативи, для окремих компаній. Для більш 
детального ознайомлення наведено табл. 1, дані про встановлення нормативів сплати дивідендів для 
державних підприємств, сформовану на основі даних джерела [2]. 

 
Таблиця 1  

Встановлені нормативи сплати держдивідендів, у 2022 р. 
 

Компанії Ставка, % 
Базовий норматив для держкомпаній 50 
НАК «Нафтогаз України» 95 
«Укргідроенерго»  40 
«Укрбуд»  95 
«Украгролізинг»  80 
«Укрпошти» 80 

 
Також, у 2022 році було доповнено постанову Кабінету міністрів України від 23.02.2011 р. № 138, 

абзацом такого змісту: частина чистого прибутку, що підлягає відрахуванню державними підприємствами за 
переліком відповідно до додатку 1 у першому півріччі 2022 року, визначається у розмірі 30%. [3] 
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Для порівняння унітарні державні підприємства у 2021 році сплачували держдивіденди щокварталу – 
за попередні квартали у загальному розмірі 80% чистого прибутку. Станом на 2021 рік найактивніше дивіден-
ди виплатили державі: банки, (Приватбанк, Ощадбанк), «Укргідроенерго», «Укрзалізниця», «Укрпошта».  

За перше півріччя 2022 року можна відмітити зростання надходжень до зведеного бюджету, проти 
першого півріччя 2021 року, по дивідендах на державну частку на 67,1 млн. грн. або на 18,5% ( з 362,6 млн. 
грн. у 2021 році, до 429,7 млн. грн. – 2022 році). [4] 

Тому, стає очевидним, що у 2022 році війна, яка розпочалась у лютому, вплинула на усі сфери життя 
країни в цілому. Також, дане дослідження є важливим для визначення наслідків впливу війни на економічну 
стабільність держави, проте внаслідок становлення вищих ставок держава змогла навіть збільшити 
надходження по дивідендах на частку держави. 

 
Список використаної літератури: 1. "Держдивідендний" розрахунок – 2021: як звітують 

підприємства держкомсектору / URL: https://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ013533 (дата звернення 
07.10.2022).  

2. Держкомпанії негайно заплатять до бюджету дивіденди за минулий рік / URL: https://kurs.com.-
ua/novost/819356-goskompanii-nemedlenno-zaplatjat-v-bjudzhet-dividendi-za-proshlii-god (дата звернення 
07.10.2022).  

3. Деякі держпідприємства платять 30% держдивідендів / URL: https://buhgalter911-
.com/uk/news/news-1064522.html (дата звернення 07.10.2022).  

4. Великі платники Сходу спрямували за І півріччя 2022 року до Зведеного бюджету України майже 41 
млрд грн / URL: https://evp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/593400.html (дата звернення 07.10.2022). 
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЩОДО ЛІКВІДНОСТІ  
ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ НА ПРИКЛАДІ МПП «ОКСАНА» 

 
Стан сучасних промислових підприємств насамперед залежить від поточного стану ліквідності та 

платоспроможності. Зокрема, суб’єкт господарювання – мале приватне підприємство «Оксана» здійснює 
роздрібну торгівлю в неспеціалізованих магазинах: веде торгівлю продуктами харчування, алкогольним 
напоями тощо. Окрім того дане підприємство займається ресторанним бізнесом, надає в оренду нерухоме 
майно, а також автомобілі та вантажні автомобілі й проводить вантажні перевезення. На рис. 1 відображено 
основні зміни в основних статтях підприємства протягом аналізованого періоду. 

Варто відмітити, що при вирішенні проблем ліквідності та платоспроможності, важливим моментом є 
досягнення зростання активів балансу: як оборотних, так і необоротних активів.  

Негативним явищем є те, що власний капітал підприємства зменшується, а поточні зобов’язання 
навпаки зростають, що не дозволить у короткий проміжок часу покращити фінансово-економічний стан. До 
сильних сторін підприємства слід віднести: вартість товару, що реалізується; важливість для постачальника 
обсягу продаж продукції; демографічні характеристики. До слабких сторін: наявність галузевих та потен-
ційних конкурентів, які виробляють аналогічну продукцію і реалізують її на тому ж ринку. 

Аналізуючи вибір стратегії для МПП «Оксана», то слід зазначити, що стратегія повинна враховувати 
сильні позиції підприємства для подолання загроз зі сторони насамперед зовнішнього середовища. Аналіз 
ліквідності активів підприємства допомагає визначити можливість покриття зобов’язань підприємства його 
активами. 

У свою чергу, платоспроможність – це здатність своєчасно повністю виконати свої платіжні 
зобов’язання, що випливають із торгових, кредитних та інших операцій платіжного характеру. Ці два поняття 
є досить важливими в діяльності підприємства, а саме в діяльності суб’єктів малого підприємництва, яким 
отримати кошти на довгострокових умовах досить важко. Проте відповідність нормативних значень цих 
показників, підвищує довіру до підприємства, які згодом дають змогу залучити кошти під менші відсотки та 
під більш тривалий термін погашення. 
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Рис. 1. Динаміка основних статей Звіту про фінансові результати МПП «Оксана» 
 
Даному підприємству рекомендовано наростити обсяги швидко реалізованих активів та зменшити 

короткострокові пасиви, а також наростити постійні пасиви шляхом збільшення акціонерного капіталу або 
нарощення обсягу прибутку. Зокрема для покращання показників ліквідності та платоспроможності МПП 
«Оксана» слід провести такі заходи: збільшення чистого доходу від реалізації продукції та значне зменшення 
витрат, що приведе до підвищення прибутку; зниження собівартості продукції та витрат, джерелом покриття 
яких є прибуток, який покращує платоспроможність підприємства; продаж окремих низькорентабельних 
структурних підрозділів та об’єктів основних фондів (завдяки цій операції підприємство зможе отримати 
інвестиційні ресурси на більш прибуткові види діяльності і перепрофілювати виробництво); здати в оренду 
основні фонди, які використовуються у виробничому процесі не повною мірою; провести реструктуризацію 
активів, а також провести сукупність заходів, пов’язаних зі зміною структури та складу активів балансу; 
забезпечити безперебійну роботу підприємства. 

 
1. Фінансова звітність МПП «Оксана» за період 2019-2021 рр.  
2.  Про затвердження Правил  роздрібної  торгівлі  від 19.04.2007 № 104 [Електронний ресурс] // ВВР 

України, Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1257-07#Text 
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ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ 
 
Сучасні виклики та загрози, що виникли в 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення росії в 

Україну, спричинили порушення соціально-економічної стабільності в країні, зниження ефективності 
економічних процесів, обмеження конкурентоспроможності українських підприємств. Умови економічних, 
соціальних, політичних, військових потрясінь уповільнили не тільки розвиток країни, а й призвели до 
соціально-економічного регресу окремих регіонів, зниження ефективності роботи підприємств.  

У зв'язку з російсько-українською війною в Україні, згідно з дослідженням Advanter Group (11-13 
березня 2022 року), 54% підприємств повністю припинили свою діяльність в Україні, 25% майже припинили 
свою діяльність, 21% підприємств здійснили переселення (2% повністю, 12% частково, 7% в процесі), 31% 
підприємств не встигли його здійснити [1].  

З початком війни першою проблемою з якою стикаються підприємства – це забезпечення безпечних 
умов праці співробітникам. З першого дня війни багато підприємств почали евакуювати людей на Захід 
України з Києва та інших небезпечних регіонів. Цей процес зайняв кілька тижнів. Війна призвела до того, що 
підприємства втратили частково своїх працівників (близько 20%), через їхній виїзд закордон. Міграційні 
тенденції працівників призводять до втрати кваліфікованого персоналу, зменшення ефективності роботи, 
збільшення часу на виконання процедур. Тому, в умовах війни, дуже важливо для підприємства побудувати 
ефективну систему мотивації та оцінки персоналу. Основними методами оцінки діяльності персоналу в 
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сучасних непростих умовах є анкетування, опитування, інтерв’ю, які можна здійснювати дистанційно, а 
також спостереження, проведення експертної, якісної та кількісної оцінок, самооцінки.  

В умовах війни на оцінку роботи персоналу та на його мотивацію впливають, як і зовнішні, так і 
внутрішні фактори. Щодо внутрішніх, то це фактори, які пов`язані з особистістю людини (думка людини, 
особисті проблеми, переживання). До зовнішніх факторів відносять стимули, які застосовує організація щодо 
працівників. Основні інструменти, що утворюють зовнішню мотивацію це: комфортні безпечні умови праці, 
гідні грошові винагороди, пільги та просування по службі.  

Наступною проблемою, з якою стикнулися підприємства з початком війни – це зниження ділової 
активності клієнтів. Спад платоспроможності клієнтів негативно впливають на рентабельність продажів. 
Війна спричинила значні втрати фінансових та інвестиційних, інтелектуальних та людських ресурсів, 
ресурсної підтримки розвитку України, скорочення експортного потенціалу. Сьогодні підприємство повинне 
постійно контролювати стан діяльності клієнтів, вести переговори щодо подальших планів та можливостей 
клієнтів, а також розглядати можливі умови знижок на послуги, які надає, щоб мати можливість втримати 
клієнтів в непростих умовах їхньої діяльності.  

В умовах війни підприємство повинне чітко ідентифікувати ризики своєї діяльності, та зрозуміти їх 
наслідки та можливі шляхи оптимізації. Підсумувавши, серед основних ризиків роботи підприємств, можемо 
виділити наступні: 1) стратегічний ризик – неможливість дотримання курсу програми стратегічного розвитку 
підприємства, або ж його кардинальна зміна; 2) ризик країни: отримання збитків, або ж недоотримання при-
бутку під час ведення бізнесу з підприємствами, що перебувають під юрисдикцією соціально-економічно 
нестабільних територій держави; 3) ризик погіршення фінансової стійкості: розбалансованість структури 
капіталу, що зумовлена незбалансованістю позитивних і негативних грошових потоків; 4) ризик неплато-
спроможності: повна або часткова неможливість здійснення розрахунків за зобов‘язаннями підприємства; 5) 
інфляційний ризик: знецінення реальної вартості капіталу підприємства та його доходів за високих чи 
зростаючих рівнях інфляції, спричинених монетарними та немонетарними причинами, як наслідок війни; 6) 
ризик зниження прибутковості (упущеної вигоди): виникнення втрат, отримання збитків або недоотримання 
прибутку внаслідок незастосування управлінських заходів, заходів безпеки та мінімізації ризиків; 7) 
юридичний ризик: економічні втрати від внесення змін до нормативно-правових актів, що обмежують 
ведення бізнесу, та недотримання контрагентами норм чинного законодавства.  

Отже, ідентифікація проблем і ризиків, що зумовлені війною, дозволить розробити ефективну систему 
управління підприємством в умовах війни.  

 
1. Офіційний сайт Advanter Group. Дослідження. URL: https://advanter.ua/ 
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ВИКОРИСТАННЯ МАЛИМ БІЗНЕСОМ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ  
ЯК ІНДИКАТОР ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ 

 
Потреба підтримки малого бізнесу визнана в Україні на законодавчому рівні [1;2] Спрощена система 

оподаткування (ССО) в Україні – це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну 
сплати окремих податків і зборів, зокрема податку на прибуток, на сплату єдиного податку [3, ст. 291]. 
Фіскальному стимулюванню в Україні підлягає до 80% малого бізнесу.  

Численні світові дослідження свідчать, що зменшення податкового навантаження шляхом викорис-
тання ССО стимулює подрібнення середніх та великих підприємств, які також прагнуть скористатися піль-
гами. Рівень подрібненості бізнесу з метою переходу на спрощену систему оподаткування можна встановити, 
зокрема, шляхом рівня використання поворотної фінансової допомоги. 

Як відомо, в Україні внаслідок політики «дорогих грошей» з метою стримування інфляції, недоста-
тності капіталу фінансового сектора, недостатнього розвитку фінансового ринку та низки інших причин, 
боргове фінансування є дорожчим ніж фінансування за рахунок власного капіталу. В результаті досі 
традиційним інструментом фінансування поточної діяльності в Україні лишаються власні кошти підприємств. 
Вітчизняною тенденцією, яка не відповідає нормальній світовій практиці є значне використання поворотної 
фінансової допомоги. Поворотна фінансова допомога відображається у складі інших поточних зобов’язань, 
що є найбільшою статтею поточних зобов’язань  підприємств в Україні [4], наприклад:  
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Таблиця 1 
Структурна динаміка капіталу та зобов’язань ТОВ «Нексія ДК Аудит» 

Стаття, % 2019 2020 2021 
Власний капітал 22,5 13,25 22 
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 8 9 8,7 
Поточні зобов'язання, в т.ч.: 69,6 77,8 69,4 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 0,9 0,6 0,5 
Інші поточні зобов'язання 64,8 66,5 62,6 
Валюта балансу 100 100 100 

 
Законодавство України [5, ст. 4] виключає можливість надання  підприємству фінансового кредиту 

(кредиту під проценти) іншою юридичною особою, що не має статусу фінансової установи (в окремих, 
передбачених законодавством випадках, суб’єктом, що має право надавати фінансові кредити, може бути 
фізична особа-підприємець). Тому все більш поширеним способом кредитування підприємством під-
приємства стає поворотна фінансова допомога [4]. 

Поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за догово-
ром, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за корис-
тування такими коштами, та є обов’язковою до повернення [3, пп. 14.1.257]. Якщо поворотну фінансову допомогу 
було отримано та повернуто без порушення зазначених у договорі термінів повернення і до закінчення терміну 
позовної давності (1095 днів), то для одержувача такої допомоги ця операція не спричиняє податкових наслідків, 
що робить її надзвичайно привабливим інструментом боргового фінансування.  

У цьому випадку логічно припустити наявність неформального зв’язку між СПД-донором і СПД-
реципієнтом поворотної фінансової допомоги, що виступають новими «подрібленими» суб’єктами 
колишнього великого суб’єкта підприємництва. Постійне зростання як надходжень, так і питомої ваги 
єдиного податку у доходах місцевих бюджетів, що супроводжується постійним зниженням як надходжень, 
так і питомої ваги податку на прибуток у доходах зведеного бюджету вимагає оцінки ефективності системи 
спрощеного оподаткування малого бізнесу для бюджетної системи України загалом.  

 
1. Закон України «Про Загальнодержавну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 
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Одним з механізмів функціонування підприємства є система управління, причому управлінню 

витратами приділяється максимальна увага, так як витрати – це не лише показник, за яким визначають 
прибутковість, але й індикатор, за яким при певному науковому підході можна оцінити ступінь розвитку 
підприємства, структуру та діапазон його виробничих можливостей. Тому, основним завданням управління 
витратами є пошук найефективнішого способу використання наявних ресурсів, групування методів та 
виділення способів управління витратами підприємства, їх оптимізація. Особливості, закономірності, методи 
процесом управління витратами підприємств у сучасній науковій літературі досліджуються з різноманітних 
точок зору. Наприклад такі автори як: Н. І. Верхоглядова, Н. Я. Бойчук, К. С. Жадько, В. В. Лесінський, А. В. 
та інші досліджують це питання з точки зору раціоналізації використання людських, технічних, енергетичних 
та інших ресурсів. Група авторів Т. М. Безродна, В. О. Занора, Н. І. Костецька, Н. С. Пасенко, основний ас-



 

112 

пект досліджень акцентує на систему управлянського обліку. Не слід забувати і про праці авторів, які наго-
лошують на необхідності мінімізація витрат, як критерію обґрунтування найкращих інвестиційних рішень.  

Отож, розглядаючи сутність управління витратами підприємства, варто відзначити, що воно є 
цілеспрямованим впливом суб’єктів управління на процеси утворення витрат для доведення їхньої величини 
до такого рівня, за якого максимізується обсяг тих фінансових результатів діяльності підприємства, які від-
повідають певному виду витрат. Ефективність механізму управління витратами підприємств значною мірою 
визначається тим, наскільки вдало обрано та правильно застосовано методи такого управління. Враховуючи, 
що методів управлянні витратами на сьогоднішній день є достатньо багато, доцільно буде здійснити їх 
групування за певними ознаками: за метою застосування: 1) методи, які передбачають обґрунтування 
величини собівартості кожного виду продукції підприємства (директкостинг, метод АВС та інші); 2) методи, 
які передбачають досягнення певної встановленої наперед величини прибутку від збуту продукції (CVP 
аналіз, таргет – костинг та інші); 3) методи, які передбачають скорочення собівартості продукції підприємства 
без обґрунтування раціональної величини його витрат (кайзен – костинг, кост – кілінг тощо); 4) методи, які 
передбачають визначення певної раціонального величини витрат підприємства та рівня собівартості його 
продукції (бенчмаркінг витрат, функціональновартісний аналіз та інші). За напрямком управляння можна 
виділити: 1) управлінські рішення з управляння витрат, які мають короткостроковий період реалізації, напр. 
максимум прибутку або прибутковості суб’єкта господарювання; 2) управлінські рішення, які мають 
довгостроковий період реалізації – максимум ринкової вартості суб’єкта господарювання. 

Також, важливим напрямом при управлінні витратами є обґрунтування системи показників для оцінки 
їх ефективності. Найбільш інформативними індикаторами ефективності є показники питомих витрат, що 
відображають зв’язок між понесеними витратами та доходами, які отримані з їх допомогою. Основною 
перевагою такої системи відносних показників є їх систематизація та взаємозв`язок з групами показників, що 
доповнюють один одного. Застосування таких взаємодоповнюючих показників дозволяє провести факторний 
аналіз зміни узагальнюючого показника питомих витрат на 1 грн. доходу та визначити основні резерви його 
зменшення і, відповідно, контролювати витрати на кожній стадії їх формування. 

Тому, формування системи управляння витратами необхідне для забезпечення фінансової стабільності 
та економічного розвитку підприємств, враховуючи сучасні реалії. 
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У ринковій економіці стабільний розвиток підприємства характеризується його фінансовою стійкістю. 

Фінансова стійкість дозволяє розвиватися підприємству в умовах зовнішнього та внутрішнього середовищ, 
що змінюються, дає можливість здійснювати маневреність коштів, а також сприяє безперебійному процесу 
виробництва та реалізації продукції та послуг. 
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Саме тому актуальним постає питання розгляду сутності фінансової стійкості підприємства як об’єкта 
управління. Фінансова стійкість – це один з основних факторів успішної і стабільної роботи підприємства. 
Забезпеченість підприємства необхідною сумою капіталу та різних видів активів є основою його 
функціонування і запорукою стабільного позиціонування на ринку. Наявність необхідного рівня фінансової 
стійкості надає підприємству ряд переваг перед іншими суб’єктами господарювання такого ж профілю при 
отриманні кредитів, залученні інвестицій, у виборі постачальників і підборі кваліфікованих кадрів. Чим вища 
стійкість підприємства, тим більш воно незалежне від несподіваної зміни ринкової кон’юнктури і, отже, тим 
менше ризик банкрутства. Крім того, саме фінансове забезпечення господарської системи підприємства – 
запорука реалізації поставлених стратегічних завдань[1].  

Для досягнення необхідного рівня фінансової стійкості потрібно здійснювати ефективне управління 
нею. Загалом, під управлінням фінансовою стійкістю підприємства розуміють  систему принципів та методів 
розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням такого стану фінансових ресурсів 
підприємства, який би дозволив підприємству підтримувати платоспроможність у межах мінімального рівня 
ризику, фінансувати свою діяльність переважно за рахунок власних засобів та бути незалежним від зовнішніх 
інвесторів[2]. 

Основою фінансової стійкості є виважена, раціональна організація й ефективне використання обо-
ротних коштів.  Виділяють три основні моделі управління оборотними коштами.  

Агресивний підхід до фінансування оборотних активів передбачає, що за рахунок власного і 
довгострокового позикового капіталу фінансуються необоротні активи, невелика частка постійної їх частини 
(не більше половини), в той час як за рахунок короткострокового позикового капіталу – переважна частина 
постійної і вся змінна частина оборотних активів. Така модель фінансування створює проблеми у забезпе-
ченні поточної платоспроможності і фінансової стійкості підприємства, дозволяє здійснювати операційну 
діяльність з мінімальною потребою у власному капіталі, а отже, забезпечувати найбільш високий рівень його 
рентабельності [3]. 

Консервативний підхід до фінансування оборотних активів передбачає, що за рахунок власного 
капіталу і довгострокових зобов’язань повинні фінансуватися необоротні активи, постійна частина оборотних 
активів і близько половини змінної їх частини.  

Такий тип політики фінансування оборотних активів забезпечує високий рівень фінансової стійкості 
підприємства, однак збільшує витрати власного капіталу на їх фінансування, що призводить до зниження 
рівня його рентабельності. 

Помірний підхід до фінансування оборотних активів передбачає, що за рахунок власного і довгостро-
кового позикового капіталу мають фінансуватися необоротні активи, постійна частина оборотних активів, в 
той час як за рахунок короткострокового позикового капіталу – весь обсяг змінної їх частини. Такий тип 
політики фінансування поточних активів забезпечує прийнятний рівень фінансової стійкості підприємства і 
рентабельність використання власного капіталу, наближену до середньо ринкової норми прибутку на капітал. 

Політика управління фінансовою стійкістю підприємства повинна забезпечувати стійкість та 
платоспроможність підприємства як на короткострокові періоди так і на перспективу. В основі такої політики 
є необхідність постійного збалансування активів і пасивів, доходів і витрат, позитивних і негативних 
грошових потоків.  

 
1. Бондарчук М.К. Вплив кризових явищ на спільне інвестування у виробничо-господарських 

об’єднаннях. Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об’єднань 
та підприємств: монографія/за заг. ред. Л.М.Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. –с.281-290.  

2. Фінансова стійкість у системі стратегічного управління підприємством-[Режимдоступу]: 
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17649.  

3. Управління фінансовою стійкістю підприємства в сучасних умовах – [Режим доступу]: 
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17163/3175 
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

Підсекція: «Менеджмент організацій та адміністрування» 
 

Є. Мороз 
Науковий керівник к.е.н., доц. Прокопишин-Рашкевич Л. М. 

 
ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

 (НА ПРИКЛАДІ DODO SOCKS) 
 

Після відновлення незалежності України у 1991 році та до сьогоднішнього дня, бізнес зазнав значної 
трансформації, зумовленої не лише зростанням економічного добробуту, змінами ментального стану суспільства 
та політичної повістки, розвитком ринкових відносин та НТП, глобалізацією, тощо, а й однозначно деструк-
тивними подіями, останньою з яких стала повномасштабна війна з росією. 

Через повномасштабну війну багато підприємців здебільшого перемістились на захід України. Загалом 
через платформу цифрової взаємодії отримано 1769 заявок на переміщення виробничих потужностей від 
українських підприємців. Найчастіше (24,6 %) підприємці обирають переїзд із регіонів активних бойових дій 
до Львівської області. Також бізнес переміщується до Закарпатської (16,1 %), Чернівецької (11,4 %), Терно-
пільської (7,6 %), Дніпропетровської (7,4 %) та Івано-Франківської (7,3 %) областей [1]. 

Підприємці шукають шляхи повернення до повноцінної роботи та продовження розвитку. Серед 
головних потреб відзначають нестачу нових замовлень та ринків збуту (56%), коштів на розвиток (33%) та 
необхідність допомоги з логістикою (23%).  

Водночас 28% українських малих та середніх бізнесів (МСБ), що працюють під час війни, вже 
розширили свою діяльність на закордонного споживача. Ще 21% планують почати це робити. Наразі 
українські підприємці найбільше продають свої товари та послуги на ринки США (30%), Польщі (27%), 
Німеччини (13%), Великої Британії (10%), Литви (10%) та Канади (10%) [2].  

Велика кількість підприємств на прифронтових територіях адаптувались під потреби ринку, тобто під 
потреби ЗСУ. Так магазини, що раніше продавали дитячий одяг, зараз збувають термобілизну, тощо.  

Багато виробництв було знищено зовсім. З такою проблемою стикнулась й львівська компанія Dodo 
Socks, що продукує шкарпетки, білизну, капці, іграшки та інше [3]. 

Dodo Socks і до повномасштабної війни підтримували фонд «Повернись живим», а після 24 лютого 
почали працювати в нуль, робити благодійні партії виробів, залучати громадських діячів, щоб збільшити 
продажі, та, відповідно, допомогу армії. 

Команда компанії облаштувала та віддала офісне приміщення у понад 100м2 на потреби вимушено 
переміщених осіб [4]. 

У березні у фабрику в Рубіжному, яка виробляла продукцію для Dodo, влучила ракета. «Усю 
продукцію розграбовано, приміщення цеху та обладнання спалено. Зруйновано більше 20 років праці людей, 
які щиро любили і переймалися своєю справою» [5]. 

Це було найсучасніше виробництво з якісними верстатами, тож заміну знайти не легко. Хоч зараз Dodo 
співпрацює з двома цехами у Солонці та Червонограді, бізнес планує надалі співпрацювати із власниками 
Рубіжанської мануфактури, таким чином підтримуючи їх. 

Також варто зазначити, що компанія продовжує виплачувати заробітну плату, що є вкрай важливим 
для персоналу зараз. 

Станом на липень 2022 року, Dodo зібрали понад 5 млн гривень для потреб військ [4] та продовжують 
це робити й досі. 

Отже, український бізнес зараз є вразливим, адже активні воєнні дії відбуваються в найбільш 
розвинених промислових зонах. Проте відбувається трансформація бізнесу, його переорієнтація та адаптація 
до нових викликів. Багато підприємців релокувались в інші області, проте деякі були повністю зруйновані. 
Dodo Socks – компанія з виробництва шкарпеток – втратила фабрику, проте не зупинила діяльність, а 
навпаки: команда шукала нові шляхи продажу продукції, аби збільшити грошову допомогу ЗСУ, також 
допомагала вимушено переміщеним особам та дбала про персонал. Dodo – яскравий приклад бізнесу із 
громадянською позицією, що і рухає Україну до справжньої незалежності. 

 
1. Огляд інструментів підтримки бізнесу в період воєнного стану в Україні. Національний Інститут 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ  

У МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСІ 
 

Глобалізація, на сьогоднішньому етапі еволюції суспільства, відбувається практично у всіх сферах життє-
діяльності людства (політична, соціально-культурна, економічна, тощо), тобто являється новітньою тенденцією 
розвитку суспільства та є сильним поштовхом у перебудові та змінах у бізнес-середовищі. Похідною від глобаліза-
ції в економічній сфері є збільшення вагомості малого та середнього бізнесу як в рівні зайнятості так і в еконо-
мічному зростанню. На сьогоднішній день в більшості країн із розвинутою ринковою економікою, значну частку 
ВВП створюють саме малі та середні ланки бізнесу, а за статистикою Євростату в них зайнято більше 50% 
працездатного населення у світі. У США, Японії, Німеччині,  60% ВВП припадає малі та середні підприємства, а 
залучений у них персонал складає близько 60% від всієї кількості працюючих [1]. 

Глобалізація також є каталізатором для розвитку малого та середнього бізнесу, а саме через збільшення 
можливості виходу на закордонні ринки і полегшення пошуку інвесторів. Ці умови зробили маркетинг та 
просування однією із ключових умов для виживання та подальшого розвитку малих і середніх підприємств. 
Маркетинг стає не тільки способом для стимулювання та підтримки продажу, а й служить для підвищення 
рівня інвестиційної привабливості бізнесу, залучення нових фінансових інвестицій і встановлення вигідних 
партнерських стосунків. 

Як  показали дослідження найкращий спосіб просування це вплив на підсвідомість людини. На думку 
відомого маркетолога Мартіна Ліндстрома, що якщо процес купівлі товару супроводжується приємним 
звуковим супроводом, то чисельність придбаного товару збільшується на 65%, приємний споживачу смак 
збільшує на 23% кількість покупок, приємний аромат – на 40%; товар, що приємний тактильно – на 26%, а 
приємний зовнішній вигляд – на 46% [2]. 

Маркетинг з допомогою якого чинять вплив на підсвідомість людини, завдяки п’яти органів відчуття 
людини, називають нейромаркетинг. Поштовхом для появи концепції саме нейромаркетингу є гіпотеза, що 
більш ніж 90% розумової діяльності індивіда відбувається на підсвідомому рівні і є неусвідомленою, її 
змогли підтвердити психологи провівши ряд досліджень.  

Сам термін «нейромаркетинг» бере свій початок у 2002 р. і з’явився завдяки професору Е. Смідтсу, 
який розглядав нейробіологію в комерційних цілях. У 1990 р. психологи із Гарвардського університету 
розробили концепцію нейромаркетингу [6]. 

Із останніх досліджень випливає, що маркетологи, найчастіше використовують саме зорові і слухові 
методи нейромаркетингу, проте все частіше звертаються до аромамаркетингу та маркетингу смаку, які впли-
вають на нюхові та смакові рецептори у людини. Ці методи здійснюють безпосередній вплив на підсвідомість 
та асоціативну пам’ять людини, що допомагає надалі створити постійну базу клієнтів та залучати нових. 

Велика кількість власників малого та середнього бізнесу починають поступово цікавитися техно-
логіями нейромаркетингу, це пов’язано з тим, що їх використання не потребує серйозних фінансових 
вкладень, особливо якщо користуватися оприлюдненими результатами досліджень і новими інформаційно-
комунікаційними технологіями. Також нейромаркетинг дає змогу краще зрозуміти потреби своєї цільової 
аудиторії, підвищити свою конкурентоспроможність та збільшити об’єми продажу [3]. 

Отже, глобалізація, посилене і активне використання нейромаркетингу, діджиталізація, науково-
технічний прогрес, велика кількість існуючих методик, досвід і результати обширних досліджень надалі 
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дадуть змогу будь-якому підприємству застосовувати технології нейромаркетингу на підприємствах малого 
та середнього бізнесу. 

 
1. Європейський комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/ 
2. Lindstrom, M., Brand Sense: Build Powerful Brands through touch, taste, smell, sight and sound .New 

York, Free Press. 2005.  
3. Карпенко Н.В., Іваннікова М.М. Нейромаркетинг для малого бізнесу. Науковий вісник 

Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. 2020. № 2. С. 65-73. 
4. Стельмашов А. Нейромаркетинг в маніпулятивних технологіях. URL:  http://oldconf.neasmo.org.ua/node/509. 
5. Fisher C., Chin L., Klitzman R. Defining Neuromarketing: Practices and Professional Challenges. Harvard 

Review of Psychiatry. 2010. № 18 (4). Р. 230-237. 
6. Morin C. Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior. Soc. 2011. № 48 (2). Р. 131-135. 
7. Kotler P., Burton S., Deans K., Brown L., Armstrong G. Marketing (9th ed.). Australia: Pearson, 2013. 

 
 

Д. Головецький 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Ю.Г. Бондаренко 

 
ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

ПП «МЕТАЛ ЛЕНД» 
 

Питання стійкості конкурентних переваг сьогодні є актуальним та важливим питанням, що зумовлене 
не тільки розвитком підприємства, збільшенням його прибутків, а простіше – його фактичним функціо-
нуванням. Військові дії та криза в країні кинула виклик багатьом підприємствам, деякі були закриті або 
знищені, інші що знаходяться в тилу – закрились через відсутність коштів для існування, оплати заробітних 
плат тощо. Це змушує підприємства переглянути свою стратегію, методи та інструменти просування, 
підлаштовувати бізнес-процеси до нових умов та реалій на ринку [1]. 

Конкурентоспроможність – це реальна і потенційна можливості підприємств в наявних для них умовах 
проєктувати, виготовляти та реалізовувати товари, що за ціновими та неціновими характеристиками є 
привабливішими для споживачів, ніж товари їхніх конкурентів [2]. 

ПП «МЕТАЛ ЛЕНД» – це мале підприємство, що займається виробництвом та торгівлею виробами із 
металу. Дане підприємство спеціалізується на індивідуальних замовленнях, що дозволяє втілювати цікаві ідеї 
клієнтів, тим самим уникаючи шаблонності виробів. Асортимент виробів включає: металево-скляні перего-
родки, поручні, сходи, стелажі, ворота, огорожі, деяке складське оснащення .  

Попри швидкий розвиток підприємства за останні 8 років ринок не стоїть на місці та активно роз-
вивається, старі методи взаємодії з клієнтами стають не актуальними, а поява з кожним роком нових 
підприємств на ринку змушує підприємство переглянути свої конкурентні переваги, розробити стратегію 
враховуючи ситуацію на ринку, використати інноваційні розробки у даній галузі за для покращення фінан-
сової стійкості, рентабельності та розвитку підприємства. 

В наш час, в умовах діджиталізації підприємствам важливо мати свою маркетингову стратегію, вміти 
гідно представити себе для споживачів та відрізнятися серед конкурентів суміжної ланки. Отож, підпри-
ємствам даної сфери потрібно постійно відстежувати тенденції, які існують зараз і підлаштовуватись під 
потреби клієнта. Для цього потрібно постійно проводити аналіз своєї діяльності, виявляти сильні та слабкі 
сторони, своєчасно приймати управлінські рішення та мінімізувати загрози, які можуть завадити на шляху 
успішного функціонування підприємства.  

Саме конкурентоспроможність є головним показником, який показує чи готове підприємство до 
освоєння запровадження інновацій у роботу підприємства [3]. 

Основні рекомендації для покращення конкурентоспроможності ПП «МЕТАЛ ЛЕНД»: 
1) Створення маркетингової стратегії щодо ефективності просування виробів підприємства, створення 

хорошого іміджу та впізнаваності на ринку. 
2) Покращення якості продукції та скорочення тривалості виробничого циклу. 
Одним з важливих етапів на виробництві є фарбування готової продукції порошковою фарбою. 

Розглянемо більш детально рекомендаційний захід з покращення якості виробів та скорочення тривалості 
виробничого циклу ПП «МЕТАЛ ЛЕНД». На території підприємства відсутня лінія з порошкового фарбуван-
ня, тому даний процес віддають на аутсорсинг своїм партнерам з ТзОВ «SHARK LASER TECHNOLOGY», 
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відповідно ПП «МЕТАЛ ЛЕНД» не має прямого контролю якості фарбування, терміни фарбування, та 
витрачає значні кошти на логістику. В сумі дані елементи з одної сторони збільшують загальний цикл вироб-
ництва, а з іншої – непропорційне збільшення вартості, та значне зниження якості фарбування. 

Облаштування на території ПП «МЕТАЛ ЛЕНД» лінії порошкового фарбування дозволить знизити 
тривалість виробничого циклу, здійснювати безпосередній контроль якості фарбування, зменшити логістичні 
витрати підприємства, а також дозволить надавати послугу з порошкового фарбування не тільки B2C 
клієнтам, а і B2B. Це своєю чергою як нові конкурентні переваги, так і додатковий прибуток. 

 
1. Petrovych Y., Bondarenko Yu., Prosovych O. (2019). Institutional environment as an important prerequisite 

of development of recreational and tourist, 3, 12. https://doi.org/10.23939/semi2019.03.003. 
2. Лісовська Л. С., Теребух А. А., Рачинська Г. В. (2008). Конкурентоспроможність – комплексна характе-

ристика суб’єкта ринкової економіки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 6, 29. 
3. Сорочак О. З., Гвоздь М. Я. (2017). Підвищення конкурентоспроможності продукції промислових 

підприємств за рахунокреінжинірингу технологічних процесів її виготовлення // Матеріали 17-го Міжнарод-
ного науково-технічного семінару "Сучасні проблеми виробництва і ремонту в промисловості і на транс-
порті", 267-269. 
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СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ 

 
Початок повномасштабного вторгнення в Україну російських військ негативно вплинув на функціо-

нування українських компаній та економіки країни в цілому. Згідно з даними опитування проєкту «UA 
Business Global» український бізнес стикнувся з проблемами нестачі замовлень (81%), проблемами з логіс-
тикою (10%), нестачею сировини (3%), пошкодженням чи знищенням інфраструктури (4%), нестачею праців-
ників (2%). Й окрім того, воєнні дії вплинули на завантаженість підприємств – лише 15% опитаних компаній 
заявили, що працюють на 100% [1]. Також можна додати проблеми пошуку та залучення фінансів для 
відкриття власної справи, нестабільність економічної ситуації в країні загалом, високий рівень ризику. Все це 
не сприяє розвитку малого бізнесу в Україні. 

Для економіки воєнного часу підтримка бізнесу є дуже важлива. Адже, це створення нових робочих 
місць,  сплата податків та наповнення державного бюджету. Саме тому активно впроваджуються заходи щодо 
стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні. 

Фізичні особи-підприємці (ФОП) є найактивнішими учасниками бізнесу, можуть займатись різними 
видами діяльності, що дозволені чинним законодавством [2]. Для стимулювання їх діяльності урядом засто-
совується система пільгового оподаткування. Зокрема, було знижено ставку єдиного податку для ФОП з 5 до 
2% для ФОП 3 групи, якщо їхній річний дохід не більше 10 млрд. грн., а також скасовано єдиний податок для 
ФОП 1 та 2 групи [3]. 

У липні поточного року було започатковано урядову програму «єРобота», доступну на порталі «Дія», 
за допомогою якої можна отримати гранти на відкриття власної справи, розмір якого становитиме до 250 тис. 
грн., а також інші гранти, суми яких різняться (на сад, на теплицю та на переробне підприємство) [4]. 

Також держава, незважаючи на війну, продовжує фінансування кредитів для бізнесу за програмою 
«Доступні кредити 5-7-9%», що передбачає надання малому та мікробізнесу, незалежно від сфери діяльності, 
кредитів зі ставкою 5, 7 чи 9 відсотків річних, що залежить від розміру підприємства та його річного 
заробітку.  

З травня поточного року уряд запустив нову послугу, що покликана спростити отримання потенційним 
суб’єктам господарювання, в тому числі малому та мікробізнесу, дозвільних документів, необхідних для 
роботи підприємців, – «єДекларація». Ця послуга та водночас документ, що доступна на порталі «Дія», 
покликана на період воєнного стану зменшити кількість бюрократичних процесів та замінити 374 дозвільні 
документи, що необхідні для початку роботи підприємства та підприємців [5]. 

Через війну низка регіонів країни постраждали. Тому держава запровадила програму допомоги у 
релокації бізнесу, в тому числі й малого, з постраждалих регіонів та районів, що знаходяться у зоні активних 
бойових дій та у зоні ризику, у відносно безпечні, якщо у постраждалому даному бізнесу надто складно чи 
неможливо вести свою господарську діяльність [4]. Дана програма покликана допомогти підприємствам у 
переїзді в новий регіон, зокрема при транспортуванні обладнання та перевезенні робочого персоналу, а також 
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за потреби підбір нової локації потужностей, обладнання і сприяння у пошуку працівників та розселенні вже 
працевлаштованого штату працівників. Варто додати, що у програмі зазначається, що релокація бізнесу є 
тимчасовою. 

Таким чином, підсумовуючи все вищенаведене, держава за допомогою цих програм намагається 
стимулювати існуючий малий та мікробізнес бізнес до розвитку та подальшої господарської діяльності, а 
також заохочує до створення нового бізнесу, включно з ФОП, заради стабільності та розвитку економіки в 
умовах воєнного часу. 

 
1. Війна та бізнес: як український малий бізнес адаптується до війни. Дослідження від UA Business 

Global. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/iniciativi/ua-business-global-research 
2. Мірошник Р. О., Прокоп'єва У. О. Розвиток малого і середнього бізнесу в Україні: проблеми і 

перспективи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2020. №4. С. 63-71. 
3. Бізнес під час війни. URL: https://horoshop.ua/ua/blog/biznes-vo-vremya-voyny/ 
4. Підтримка бізнесу в умовах війни. URL: https://business.diia.gov.ua/wartime 
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АДАПТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «КРЕДОБАНК»  

ДО ПЕРМАНЕНТНИХ РИЗИКІВ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 
 

Від початку повномасштабної війни з Росією українська банківська система зазнала важкого удару, 
проте і надалі ефективно виконує свої функції. Національна банківська інфраструктура поступово 
пристосовується до умов війни в умовах перманентно виникаючих ризиків. Значиме зростання тарифів, цін 
на паливо та продукти харчування призвело д того, що населення змушене перейти від збереження своїх 
фінансових ресурсів до їх інтенсивного споживання, що неминуче призвело до скорочення обсягів вкладень. 
Поряд з цим в зв’язку з інтенсивним переміщенням великої частини населення інтенсивно зростає попит на 
банківські послуги, особливо в сфері електронного банкінгу та інших прогресивних банківських послуг. 

АТ «КРЕДОБАНК» здійснює свою діяльність на території 22 областей України та м. Києва, в той же 
час залишається одним із регіональних лідерів у Західному регіоні України. Зокрема, за даними НБУ за 2021 
рік у восьми західних областях України АТ «КРЕДОБАНК» охопив 7,2% залучених депозитів клієнтів та 
6,6% наданих кредитів, а на базовому ринку Львівської області відповідно 13,2% депозитів та 8,6% за 
кредитів. Банк підтримує стабільну роботу і сьогодні. На даний час у АТ «КРЕДОБАНК» працює 60 відділень 
із звичним графіком роботи з 10:00 до 17:00. Для окремих відділень можливе відхилення з урахуванням 
регіональних особливостей. АТ «КРЕДОБАНК» автоматично продовжив кінцевий термін дії карток до 31 
грудня 2022 року. АТ «КРЕДОБАНК» впровадив можливість купівлі безготівкової валюти з подальшим 
розміщенням на депозит для фізичних осіб. Онлайн-обмін валют працює тільки на купівлю валюти банком у 
клієнтів, продаж валюти клієнтам наразі недоступний. Банк дозволив зняття коштів фізичних осіб в іноземній 
валюті з поточних та карткових рахунків в сумі до 100 тис.грн. за добу. Банк забезпечує виплату переказів без 
відкриття рахунків розміром до 1 тис. дол. або євро, крім переказів з росії та білорусі. Ліміт на зняття готівки 
встановлено у розмірі 100 тис. грн. грн. на добу. Кредитний ліміт за картками тимчасово встановлено в 
розмірі 5 тис. грн. 

Поряд з іншим АТ «КРЕДОБАНК» запровадив послугу «Страхування онлайн», завдяки якій клієнт 
може придбати страховий поліс без відвідування офісу. Цей сервіс в Україні розгорнуто разом з Parasol.Ua і 
передбачає надання полісу обов’язкового страхування цивільної відповідальності власника транспортного 
засобу (автоцивілку) або туристичного страхування для подорожі закордон. 

АТ «КРЕДОБАНК» лідирує в рейтингу надійності депозитів українських банків за підсумками 
першого півріччя 2022 року за даними агентства «Стандарт-Рейтинг». 

Демонструючи стабільність АТ «КРЕДОБАНК» пропонує нові депозитні та комплексні продук-
ти/програми, наприклад привабливі курси обміну валюти, перекази польських злотих та євро в Україну, 
перспективні для клієнтів відсоткові ставки на пакет «Кишеня». Більшість цих заходів розгорнуто в рамках 
пакетної пропозиції «Правильна». В результаті відбулося збільшення депозитів терміном на 3-6 місяців.  
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У вересні 2022 року продукти АТ «КРЕДОБАНК» для бізнесу посіли перше місце в рейтингу ТОП-15 
банків із безкоштовним відкриттям рахунку для бізнесу від агентства «Простобанк Консалтинг» в рамках  
тарифного пакету «Бізнес онлайн» та другу позицію – «Правильна картка» MasterCard Debit Standard в 
рейтингу найкращих пластикових карток в євро. 

Загалом АТ «КРЕДОБАНК» займає проактивну позицію на ринку в цей непростий час для України, і 
продовжує ефективно працювати на ринку банківських послуг. 

 
1. Офіційний сайт Національного банку України. Департамент ризик-менеджменту: 

https://bank.gov.ua/ua/about/structure/department/financial-and-operational-risk-office 
2. Офіційний сайт АТ «КРЕДОБАНК»: https://kredobank.com.ua/  
3. Як працюють банки в умовах воєнного стану: https://suspilne.media/239291-ak-pracuut-banki-v-

umovah-voennogo-stanu-vidpovidae-golova-asociacii-ukrainskih-bankiv/ 
4. ГРУПА КРЕДОБАНК звіт керівництва за 2021 рік : https://kredobank. 

com.ua/public/upload/8120aca4a53d2f5f5160927abbf38c45.pdf 
5. Третяк Д.Д., Душейко П.А. (2022) Теоретичні аспекти ризик-менеджменту банку. Економіка та 
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ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ ТА ПАРАДОКС ОЩАДЛИВОСТІ 

 
Фінансова грамотність – це актуальне дисципліна, яка викладається в академічному середовищі та у 

приватних освітніх програма. Розглянемо кілька законів, які включають базовий курс по фінансовій 
грамотності. 

Закон людського капіталу. Найдорогоцінніший ресурс це наш час. Поганий тайм-менеджмент – 
найбільше джело всіх проблем. Гроші та час можуть бути втрачені або вкладені. Є ефективне правило 
вкладення коштів: щомісяця вкладати 3 % ваших доходів у професійний розвиток. Інвестиції у власний 
розвиток – це найкращий вид інвестицій.  

Закон перспективи часу. Чим вища посада людини, тим довша перспектива часу, а люди які замають 
найбільш провідні посади думають про успіх, який може окупиться навіть після їх смерті. Люди з т.зв. 
«низів» суспільства – думають більше про те, щоб задовольнити потреби тут і зараз. Готовність чекати 
результату – ключ до успіху, слід бути готовим піти на жертви зараз, щоб отримати успіх у майбутньому [1]. 

Закон економії. Будь-яка людина досягне упіху у фінансах, економлячи з кожної зарплати 10-15 %. 
Потрібно заплатити спочатку собі. Заощадження можна використовувати тільки, щоб забезпечити майбутнє, 
наприклад у пенсійний фонд.  

Закон Паркінсона. Не залежно від того скільки людина заробляє, вона потратить все і навіть трішки 
більше, тобто чим потреби людини є необмеженими на відміну від ресурсів. Можна досягти фінансової 
незалежності, тільки коли порушити цей закон.  

Закон безпеки. Повинен бути фінансовий резерв, завдяки якому ви будете відчувати себе в безпеці. Три 
кита фінансової незалежності: збереження, страхування, інвестиція. Збереження (у т. зв. «фінансову подушку) 
слід мати в розмірі середніх витрат на 2-6 місяців нормального проживання [2]. 

Також існує таке поняття як «Парадокс ощадливості», який спростовує думку про важливість економії. 
Парадокс ощаливості формулюється наступним чином: «Чим більше ми відкладаємо на чорний день, тим 
швидше він настане». Якщо під час економічного спаду всі почнуть економити, то сукупний попит 
зменшиться, що потягне за собою зменшення зарплат і, як наслідок, зменшення заощаджень. Тобто можна 
стверджувати, що коли всі економлять, то це неминуче повинно призвести до зменшення сукупного попиту і 
сповільнення економічного зростання [3]. На відміну від класичної школи, яка вважала заощадження благом 
для економіки, вчений Дж. Кейнс виходив з зворотного – якщо населення хоче зберігати більше, ніж 
інвестори хочуть витрачати, – зберігачі потерплять невдачу. Проте, існує і другий спосіб зрозуміти логіку 
парадоксу – класичний спосіб. Цей спосіб повністю залежить від інвестицій. Він говорить: «Ощадні 
інвестиції зростають по певній величині, і доходи теж ростуть». На сьогоднішній день ця теорія більш 
справедлива, це доводить логічний ланцюжок: більше заощаджень – більше джерел інвестицій – зростання 
інвестицій – збільшення доходу – різкий підйом економіки [4]. 

Комплексна оцінка показує, що економіка України впала на 35% через повномасштабне вторгнення 
росії. Один із відомих українських інвестиційних банкірів нещодавно заявив, що середня зарплата українців 
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знову становить 150 доларів, як у 90-х. Отже, на жаль, до довоєнного рекордного рівня заробітної плати ми 
повернемося ще не скоро. Це все одно враховуючи оптимістичний сценарій: «Усі розуміють, що ми не 
матимемо рекорду середньої зарплати після перемоги в 590 доларів США. Ми втратимо від третини до 
половини ВВП, а це робочі місця, зарплати та доходи людей» [5].  

Отже, більші заощадження можуть допомогти фінансувати вищий рівень інвестицій і підвищити 
продуктивність у довгостроковій перспективі. Інвестиції потрібно фінансувати за рахунок заощаджень. Якщо 
люди заощаджують більше, це дає змогу банкам більше позичати фірмам для інвестицій. В умовах війни 
особливо важливо мати заощадження, щоб могти надалі інвестувати з них, але через надмірну економію може 
серйозно постраждати економіка, тому не слід впадати в крайнощі. 
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АНАЛІЗ АКТИВНОСТІ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ НА ЕКОНОМІЧНОМУ ФРОНТІ 

 
У світі існує багато різних теорій щодо людських поколінь, але  ми б хотіли зачепити теорію поколінь 

Штрауса-Гоува. 
Основна суть цієї теорії полягає в тому, що: середня тривалість життя людини – 80 років; складається з 

чотирьох періодів тривалістю – 20 років. Отже, на сьогодні  живуть і працюють представники таких поколінь: 

Бебі-бумери(1945 – 1963 ) → покоління X(1964 – 1981) → покоління Y(1982 – 2004) → покоління Z (з 2005 
по теперішній час). 

Бебі-бумери – назва цього покоління виникла після закінчення війни внаслідок зростання народжу-
ваності. Це покоління росло тоді коли підкорявся космос, відбувалася активна індустріалізація СРСР та все 
відновлювалось після масштабної війни. Кожен із цього покоління вірив та жив з ідеєю жити у перспективній 
державі [1]. Cлід зазначити, позитивну рису підчас сьогоднішньої війни – заощадливість бебі-бумерів. В них 
не має прямих обов’язків, адже їх діти виросли. В Україні, вони часто віддають частину своєї пенсії чи 
«фінансової подушки» на допомогу армії.  Загалом, 37%  волонтерів в Україні складають люди старше 60-ти 
років [7]. Ті хто не має можливості допомагати фінансово армії, допомагають руками, особливо жінки: 
плетуть сітки, готують сухпайки, копають окопи, тощо.  Бебі-бумери є емоційно  вразливими та прив’язаними 
до своїх домашніх господарств. 

Покоління Х – називають «невідомим» або «з ключами на шиї», адже вони народжені за часів перебу-
дови. Їх можна назвати самостійними, адже їхні батьки часто затримувались на роботі допізна, довіряючи їм 
ключі від дому, певні домашні справи та дозвілля. Часто, вони налаштовані не на колектив, а на себе; 
самостійні та вміють наполегливо працювати, піклуються про сьогодення, а також їм важливі матеріальні 
блага і комфорт. Не очікують від життя всього й одразу [1]. Прикладом цього покоління є Сергій Притула. 
Він є засновником і керівником одного з найбільш популярних волонтерських фондів для підтримки ЗСУ 
свого імені [3]. Також яскравим прикладом є власник мережі фаст-фуду «KebabЦя» Белявський Євгеній. У 
своїй мережі він готує та продає кебаби, з кожного проданого відправляється 20 гривень на допомогу ЗСУ, 
таких його ресторанів у Львові більше 5-ти. 

Покоління Y (Міленіали) – це юнаки та молоді люди віком 19-39 роки, система цінностей і моделі 
поведінки яких кардинальним чином відрізняється від старших поколінь [6]. Вони народилися, коли Україна 
здобула незалежність. Ранні Міленіали зіткнулися в дитинстві із кризою 90-х (безробіття батьків, гіпер-
інфляція, дефіцит товарів). Росли, коли з'явився інтернет і вся інформація  стала доступною.  Багато часу 
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проводять у гаджетах, але вони у них як навчаються так і працюють. По життю Міленіали нікуди не 
поспішають, в тому числі й дорослішати. 

Покоління Z (Digital) – це покоління змін. Якщо дивитись з історичної сторони, то це найбільш стрімко 
розвиваюче покоління.  Їхні особливості: люблять волонтерство та є соціально орієнтованими; часто дотри-
муються здорового способу життя; більше 70% покупок роблять через інтернет; люблять розіграші, уважні до 
деталей, наприклад принтів та упаковок. Вони поки що не є надто купівельно спроможними, проте, мають 
сильний вплив на батьків, які переймаються не тільки, щоб вони були ситі та одягнені, а й щасливі та 
емоційно врівноваженні. Діти та підлітки дуже активні у волонтерстві: організовують ярмарки, концерти, 
спортивні забіги на підтримку ЗСУ. Також це покоління дуже уважне до тварин, які теж постраждали підчас 
російського вторгнення. 

Ефективна праця, створення доданої вартості, сплата податків та пожертвування коштів, волонтерство – це  
підтримка  економіки на макро- та мікрорівні. Безумовно, економічний фронт країни є дуже важливим, тому 
що завдяки йому ми  наближаємо впевнено перемогу.  Представники кожного покоління прагнуть бути 
корисним в той чи інших спосіб своїй країні у важкий період її історичного становлення. До економічного 
фронту в Україні та закордоном долучаються люди призовного і непризовного віку. 
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ВПЛИВ ЧИННИКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ВІЙНИ НА СФЕРУ ФРІЛАНСУ В УКРАЇНІ 

 
Через появу можливості вести бізнес в інтернеті такий термін як «фріланс», набув нових значень. В 

давнину фрілансерами називали найманців у середньовіччі, а саме професійних військових, які несли службу 
у різних господарів за певну винагороду. У XIX столітті цей термін поширився на так званих вільних худож-
ників або незалежних журналістів та політиків, що не належали до конкретних партій, а також представників 
інших творчих сфер. 

Сьогодні ж фрілансери – це висококваліфіковані незалежні працівники, які не числяться у штаті 
організацій, а натомість самостійно надають послуги клієнтам за допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій, без вкладання довгострокового трудового договору. Середньостатистичний вік фрілансера – від 
24 до 35 років.  Незважаючи на військовий стан в Україні залишається високий попит на послуги фрілансерів, 
що зумовлено таким: 

− великий досвід фрілансерів у сфері виживання бізнесу в умовах перманентних форсмажорів; 
− достатньо великий і доступний ринок одиничних послуг, які надають фрілансери; 
− сформовано широке коло вільних спеціалістів з великим досвідом роботи, які готові практично 
відразу розпочати виконання завдань; 

− відносна стабільність цін на послуги фрілансерів, які залишаються на довоєнному рівні. 
В теперішніх реаліях фрілансери здійснюють свою діяльність в більшості випадків через інтернет, 

насамперед в таких сферах, як програмування, графічний та web-дизайн, журналістика, переклад, консульту-
вання, тощо. Та станом на сьогодні став доволі популярним напрям «творчий фріланс». Працюючи в такому 
напрямі фрілансери продукують унікальні товари у різних стилях та сферах мистецтва і культури на будь-
який смак та розмір гаманця. До такими товарів та послуг відносять: пошиття одягу за власними мірками, 
виготовлення портретів, миловаріння, оформлення їстівних букетів, в’язані та гачковані вироби, вишивка, 
манікюр та педикюр, кераміка, бісероплетіння, а також декорування та розпис приміщень, фасадів, меблевого 
гарнітуру, предметів повсякденного вжитку тощо. Колискою саме творчого фрілансу в Україні можна назвати 
Львів, де сконцентрована велика кількість креативних людей, які здатні втілювати в життя свої ідеї та задуми, 
а також перетворюють своє хобі в стиль життя і несуть свої ідеї у маси. 

За час пандемії COVID-19 багато людей почало працювати віддалено і кількість фрілансерів зросла, а 
після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України їхня чисельність значно збіль-
шилась. У сьогоднішніх реаліях творчий фріланс переживає період розквіту, багато українців почали 
згадувати традиції та культурну спадщину наших предків так ручна робота стала затребуваніша. Також 
український ринок творчого фрілансу став затребуваний за кордоном, оскільки ситуація в державі тримає 
напругу у світі та привертає увагу до української нації, культури та самоідентичності. 

Отже, пандемія та складна ситуація в країні дала поштовх для розвитку фрілансу, а саме в творчому 
напрямку, який представляє українську самоідентичність на світовій арені та підтримує патріотичні настрої 
всередині держави і для появи нових інноваційних сфер бізнесу, а Інтернет став платформою для їх 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 
3. Киричок Т.В. Особливості розвитку “фрілансу” в світі та Україні [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/22056/1/kirichok.pdf 
4. Кузьмін О.Є. Фріланс та загальна характеристика фрілансера / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Солярчук // 

Науковий вісник НЛТУ України. НУ «Львівська політехніка», 2012. – Вип. 22.7. – С. 375–380. 
5. Топ фріланс професій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://brainhouse.com.ua/uk/top-

frilans-profesij/ 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
В умовах поширення коронавірусного захворювання СOVID-19 та військової агресії Російської феде-

рації в Україні все більшого поширення набуває використання інформаційного простору, сучасних освітніх 
технологій дистанційного та електронного навчання. Інформатизація освіти в цей час є необхідною умовою 
розвитку суспільства, а вдосконалення інформаційних технологій займає важливе місце серед інноваційних 
напрямків розвитку освіти. 

Платформа дистанційного навчання є ключовим компонентом комунікації партнерів з дистанційної 
освіти, у ній викладачі використовують мультимедійні навчальні ресурси для створення універсальних 
навчальних курсів, персоналізації їх відповідно до потреб та здібностей кожного студента та підтримки 
студентської діяльності. На сьогоднішній день існує багато сервісів та онлайн-платформ, які застосовують під 
час дистанційного навчання [1,2,4].  

Zoom – це сервіс, призначений для проведення вебінарів, відеоконференцій і онлайн-зустрічей. Одним із 
плюсів такого програмного забезпечення є те, що воно дозволяє проводити відеоконференцзв’язок з обміном пові-
домлень і передачею контенту в режимі реального часу. Платформа Zoom – одна із найкращих хмарних програ-
мних забезпечень для конференц-залу. Zoom дозволяє планування конференцій з інтеграцією календаря, перегляд 
списку всіх майбутніх конференцій та показує початок наступної сесії за одним натисканням. Крім того, Zoom дає 
можливість перегляду відео для будь-яких потреб, забезпечує внутрішній і зовнішній зв’язок, конференції та 
тренінги в повному складі за допомогою однієї комунікаційної платформи [1,5]. 

Така форма спілкування дає можливість як на off-line занятті розділити студентів і дати окремі 
завдання. Їх можна поділити на пари або ж групи і розподілити в окремі сесійні зали (міні-конференції), де 
користувачі будуть спілкуватися тільки один з одним, а інші їх не будуть ані бачити, ані чути. Кількість 
сесійних залів визначає викладач сам, і може розподілити учасників автоматично або ж вручну. В організа-
тора є можливість відвідувати зали і перевіряти виконання роботи. Також є змога видаляти або переміщувати 
учасників з однієї групи в іншу [5]. 

Платформа Microsoft Teams – це новий тип робочого простору на базі Online, у якому можна встано-
вити зв'язок з потрібними людьми, провести бесіду або ж знайти необхідні інструменти і контенти. Microsoft 
Teams дозволяє учасникам робочої  групи влаштовувати онлайн збори, проводити аудіо- та відеоконференції, 
публікувати в межах робочого простору команди новини та загальні документи, вести планування спільної 
діяльності учасників команди, підключати додаткові онлайн-сервіси Microsoft [1,3]. 

Сервіс Microsoft Teams є зручною платформою для дистанційного навчання студентів, зокрема й з ін-
валідністю. Завдяки мультимедійним засобам і зворотному зв’язку сервіс надає можливість віддаленим 
учасникам навчання бути присутніми в навчальній аудиторії. Викладач, своєю чергою, має можливість 
проводити інтерактивні заняття в більш природній манері, використовуючитехнології для чіткого передаван-
ня звуку, засоби обміну даними й організації окремихсеансів для спільного й індивідуалізованого навчання, 
які спрощують процес засвоєння навчального матеріалу [3].  

Для оцінювання ефективності навчання студентів викладач може проводити тестування. Система 
Teams підтримує різні типи тестових питань: з декількома варіантами відповідей, з відповідями «так/ні», з 
полем для введення відповідей і у форматі реферату. Ефективність процесу перевірки знань підвищує 
функція автоматичного виставленняоцінки. Після опрацювання студентом тестових завдань викладачу на 
електронну пошту приходить повідомлення про їх виконання з виставленою оцінкою [1]. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗЯХ АРХІТЕКТУРНОГО  

ТА ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
 

Завдання ефективного контролю за обмеженою кількістю ресурсів у світі, щороку набуває все більшої 
потреби у розвитку. На даний момент найбільшої уваги до проблеми ефективного використання ресурсів 
приділяють як міжнародні корпорації так і окремі територіальні громади, які мають можливості безболісно 
вливати капітал у своє майбутнє. Абсолютно кожне ефективне  рішення збільшення прибутку за викорис-
танням меншої кількості ресурсів, буде цікавим для ринку. Тому такі рішення з’являються на різнопланових 
напрямках. Сьогодні залишається актуальним створення технологій, що зможуть оптимізувати використання 
ресурсів з подальшим збільшенням прибутку, підвищити ефективність і доступність їх використання. 

Розробка технологій інформаційних моделей є прикладом використання новітніх можливостей для 
покращення експлуатації ресурсів у спеціалізованому напрямку архітектури та ландшафтного проектування. 
Ефективність таких технологій демонструється багатомільйонними державними замовленнями.  Тому перс-
пективним є створення системних продуктів, які використовують вже апробовану практику інформаційних 
рішень, але для суміжної галузі-озеленення. 

Для розробки ефективного продукту важливий аналіз таких існуючих системних рішень, середовищ 
розробки архітектурного, ландшафтного проектування з елементами озеленення як: Інформаційна система Repair-
CRM, Середовище розробки ArchiCAD, Інформаційна система Arborgold, Середовище розробки Autodesk, 
Інформаційне рішення Service Autopilot Software, Інформаційне рішення Aspire, Інформаційна система 
Verizon Connect, Інформаційне рішення Kickserv, Інформаційне рішення HindSite, Інформаційне рішення 
mHelpDesk та ін.  

Поряд з цим, реалізація інформаційних моделей у будь якій галузі потребує використання сучасного 
інструментарію, мов програмування та сценаріїв. Розглянуто та описано процес розробки дизайну, можливі 
вдосконалення системного продукту та шляхи їхньої реалізації, програмне втілення заявленого функціоналу 
та дизайну. Продемонстроване можливе подальше використання результатів роботи втіленого проекту.  

Загалом в архітектурній та містобудівній галузі використання інформаційних моделей представлено 
ВІМ-технологіями. У сьогоденні більшість державних замовлень передбачають залучення вищезгаданих 
технологій адже це суттєво зменшує затрати та дозволяє контролювати майже кожен процес під час 
реалізації, експлуатації проектів. Створення схожого сценарію для ландшафтного озеленення може стати 
незамінним для пересічних користувачів, а також полегшити роботу працівникам галузі. 
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СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

 
Туризм вважається одним з основних видів діяльності, які помітно сприяють економічному зростанню 

та зайнятості в країні, через велику співзалежність з такими ключовими секторами економіки, як: транспорт, 
готельно-ресторанні та комунікаційні послуги, торгівля, будівництво, виробництво товарів народного 
споживання тощо. Через таку тісну взаємопов’язаність туризм підлягає значним зовнішнім ризикам. 
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Сьогодні на туристичний бізнес сильно впливає пандемія Covid-19, непросте економічне становище та 
ускладнення соціально-політичних умов, особливо внаслідок війни. Така ситуація привела до того, що сфера 
туристичних комунікацій все частіше переходить у мережеву інтернет-форму спілкування. Потенційні 
клієнти хочуть та надають перевагу отримувати інформацію за допомогою Інтернету. У зв’язку з цим виникає 
потреба персоніфіковано обробляти запити клієнтів з урахуванням широкого кола обмежень та індиві-
дуальних інтересів. В розрізі цього використовують технології «смарт-туризму». 

Смарт-туризм або розумний туризм – це спосіб надання туристичних послуг із застосуванням сучасних 
технологій штучного інтелекту, до яких відносять технічні рішення розумних міст в інформаційному та кому-
нікаційному розрізі [1]. Смарт-технології передбачають використання комп’ютерних систем та інформаційних 
технологій для якіснішого виконання щоденних завдань та обміну інформацією в туристичній сфері. Найбільш 
поширеними з них є  доповнена реальність, розумні мобільні додатки, безконтактні технології ближнього зв’язку 
(NFC). Смарт-технології відкрили можливості для створення принципово нових туристичних продуктів, цільового 
обслуговування споживачів, їх персоналізації та мінімізації ризиків перебування в багатолюдних місцях. 

Використання смарт-технологій в туризмі набуває все більшої популярності. Наприклад, музеї з 
використанням доповненої реальності, які дозволяють побачити вигляд тварин, вимерлих тисячі років тому, 
або готелі, в яких обслуговування туристів виконують роботи та системи розпізнавання обличь. 

Тенденція використання смарт-технологій в туризмі не обійшла і західний регіон України. Наприклад, 
Pocket city або кишенькове місто – проект львівських стартаперів, які розробили набір карток з оцифрова-
ними пам’ятками архітектури різних українських міст [2]. При наведені смартфона на картку можна побачити 
3D зображення споруди, оглянути її з різних сторін, а також побачити пам’ятки, які були зруйновані та не 
зберегли свій первинний вигляд до наших часів. Також за допомогою доповненої реальності у Львові було 
проведено виставку втрачених пам’яток міста. 

У Вінниці та Тернополі встановлюють таблички з використанням QR кодів та NFC технології для 
ознайомлення туристів з основними архітектурними місцями [3]. QR-коди на табличках дозволяють 
потрапити на сайт з додатковою інформацією про той чи інший об’єкт, а також – скористатись аудіогідом. 
NFC-чіпи надають можливість безконтактної передачі інформації про об’єкт навіть без доступу до Інтернету.  

Також широкої популярності набувають екскурсії по QR-кодам, таким чином гідом по визначним 
місця міста стає смартфон, який після зчитування коду розповість про туристичне місце та покаже наступну 
точку екскурсії.  

Можна констатувати, що смарт-технології відкривають нові межі для розвитку у туристичній галузі. 
Вони допомагають адаптуватися до умов існування в період пандемії і в подальшому стали нормою для 
існування навіть цілих ринків. Українські міста переймають світовий досвід та тенденції, а також, що більш 
важливо, створюють власні нові туристичні продукти з використанням смарт-технологій. 
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ТРИЛЕМА «НЕМОЖЛИВА ТРІЙЦЯ»: РІШЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
Неможлива трійця – гіпотеза в міжнародній економіці, яка стверджує, що неможливо одночасно 

досягти: фіксованого обмінного курсу, вільного руху капіталу, незалежної грошової політики (рис. 1). 
Зрозуміло, що перебувати на всіх трьох сторонах трикутника одночасно неможливо. Верхній кут з 

написом «закриті фінансові ринки» асоціюється з автономною грошово-кредитною політикою і режимом 
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фіксованого обмінного курсу, тобто з фінансовою автаркією – кращим вибором для більшості країн, що 
розвиваються у середині-кінці 1980-х рр. Ліва вершина з написом «режим плаваючого обмінного курсу» 
асоціюється з монетарною автономією та фінансовою інтеграцією – кращим вибором США впродовж 
останніх десятиліть. Вершина праворуч з написом «відмова від грошової незалежності» асоціюється з 
курсовою стабільністю та фінансовою інтеграцією, але не з монетарною незалежністю – кращий вибір країн, 
що входять до Єврозони (валютний союз) і Аргентини в 1990-ті (вибір режиму валютної ради) [2]. 

 

 
Рис. 1. «Неможлива трійця» монетарної політики держави [1] 

 
Ще один приклад – надходження доларів, обмінюваних за фіксованим курсом на національну валюту, 

зміцнює реальний курс гривні. При цьому спостерігається значна інфляція. Українські громадяни виявляють, 
що імпортні товари і поїздки за кордон дешевшають. Іноземні туристи починають дивуватися високим 
внутрішнім цінам в Україні. Експортні галузі починають відчувати, що зростаючі витрати стримують 
експорт. Імпортери нарощують обсяги ввезення товарів в Україну. Економіка знаходиться під ризиком 
девальвації національної валюти. 

Американський економіст Джозеф Стігліц вважає, що «Неможлива трійця» була реалізована тільки 
один раз в історії – в період Липневої монархії у Франції. Однак економічна система Франції того часу (1830-
1848 роки) перебувала ще на доіндустріальному рівні і була зав'язана на систему фінансових спекуляцій [3]. 

«Неможлива трійця» Манделла-Флемінга стала самоочевидною для більшості економістів. Проте в 
реальному житті цілі політики багатьох країн перебувають поза трикутником трилеми. Наприклад, більшість 
країн працює у «сірому діапазоні» часткової фінансової інтеграції, де існують обмеження руху фінансових 
потоків. Крім того, найчастіше країни вибирають фінансову інтеграцію та гнучкий обмінний курс. Уряди 
країн, які обирають гнучкий обмінний курс, час від часу починають активно втручатися у валютні ринки і, в 
кінцевому підсумку, запроваджують різні версії керованого плавання [2; 4]. 

Нинішня комбінація економічної політики в Україні, яка ґрунтується на скороченні валютних резервів 
та інших тимчасових заходах, поступово стає неспроможною. Якщо цей курс не змінити, він призведе до 
великої економічної кризи, яка поставить під загрозу здатність України фінансувати свої військові зусилля 
протягом тривалого періоду. Уряд має мобілізувати більше ресурсів для покращення свого фіскального 
становища, щоб країна могла фінансувати величезні військові видатки та забезпечувати основні державні 
видатки в зруйнованій війною економіці [5]. 

 
1. Aizenman J. The Impossible Trinity – from the Policy Trilemma to the Policy Quadrilemma. University of 

California, Stan Cruz and the NBER. 2011. March. 20 p. 
2. Шемет Т.С. Формування стратегічних пріоритетів монетарної політики держави в умовах 

фінансової глобалізації. Міжнародна економічна політика. 2012. Част. 2. С. 396-402. 
3. Неможлива трійця / Вікіпедія: Вільна енциклопедія. URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Неможлива_трійця.  
4. Calvo G.A. Monetary Policy Challenges in Emerging Markets: Sudden Stop, Liability Dollarization, and 

Lender of Last Resort. NBER Working Papers. 2006. № 12788. 
5. Тривала війна стає все більш вірогідною. Яка економічна політика потрібна Україні? /Економічна 

правда. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/08/14/690382/ 
 
 
 
 
 



 

127 

І.Б. Романчук 
Науковий керівник: к.е.н. доц.  Л. В. Галаз 

 
ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ БАНКОМ 

 
За сучасних умов фінансовий і грошово-кредитний ринок характеризується значним посиленням 

конкуренції. Банківські установи вимушені застосовувати нові управлінські інструменти для забезпечення 
стійкості та більш гнучкого реагування на зміни середовища. З іншого боку, в роботі банківських установ 
відбулися якісні зміни, а саме необхідність залучення нових та утримання існуючих клієнтів призвела до 
активного використання банками маркетингового інструментарію[1]. 

Інструментарій банківського маркетингу є важливою частиною системи банку. Укрупнено його можна 
розділити на дві групи: дослідження фінансового ринку: збір інформації, аналіз ринкової ситуації, 
прогнозування ринку, а також розроблення та реалізація банківської стратегії: формування стратегічних цілей 
та орієнтирів, розроблення товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики, формування системи 
партнерських відносин. 

Нестабільна економічна ситуація в країні, що спонукає українців до економії, безперечно впливає й на 
функціонування українських банків. З перших днів повномасштабного вторгнення люди почали масово 
забирати депозити та готівку з рахунків. Відповідно, важливості набуває питання управління маркетинговими 
інструментами. Важливим інструментом маркетингу є реклама. Саме вона відображає результативність 
більшості маркетингових рішень компанії. 

Українські банки майже в половину збільшили рекламні бюджети у 2021 році, порівнюючи з 2020-м. 
Торік вони витратили на рекламу і маркетинг понад 1,36 млрд грн. Ця категорія витрат зросла на 44% проти 
2020 року, коли на рекламу було витрачено 947 млн грн. 

Таку динаміку можна було б пояснити падінням подібних витрат у перший пандемічний рік. Дійсно, 
динаміка за 2019–2020 була спадна, але не співставна зі зростанням у 2020–2021 роках. 

У останній допандемічний рік витрати на рекламу досягали трохи більш як 1 млрд. 
У 2021 році на рекламу банки витратили 1,3% від загальних видатків. У 2020 році цей відсоток складав 

0,8%, а у 2019-му – 1,2%. Відповідно, за 5 років частка реклами в загальних витратах банків зросла майже в 6 
разів, а сума – в 2,5 рази. 

Найбільшим спонсором реклами і маркетингу в українській банківській сфері торік був банк «ПУМБ». 
Установа витратила у 2021 році рекордні 252 млн грн на рекламу. Другим за подібними витратами був 
«Альфа-Банк» з його 191 млн грн аналогічних витрат. 

В умовах стрімкого розвитку технологій та інформаційних систем важливу роль в ефективному 
сприянню цілей банківських установ відіграє саме організована інформаційна система [3]. Дистанційне 
банківське обслуговування набирає більше обертів, тому варто проаналізувати, активність в системі Інтернет-
банкінгу серед  банків України. До «електронних» банків України, платіжними картами яких користуються 
онлайн, належать: «ПриватБанк», йому належить більше половини цього ринку – 54%, найближчими його 
конкурентами є «Ощадбанк» та «Райффайзен Банк Аваль» – 16,7% та 6,6% відповідно, а 22,7% активних 
платіжних карток належить іншим банкам банківської системи України[2]. Одним з необхідних кроків щодо 
вдосконалення систем можна вважати розвиток систем дистанційного обслуговування, зокрема Інтернет-
банкінгу, який дозволяє: підвищити рівень обслуговування, залучити нових клієнтів, збільшити кількість 
наданих послуг, знизити їх вартість.  

Отже, на даний час глобалізація, збільшення вимог клієнтів, конкуренція та складна економічна 
ситуація спонукає банки активно використовувати і покращувати маркетингові інструменти для забезпечення 
життєздатності та дохідності установ. 

 
1. Грищенко, О.Ф. Маркетинг у банку / О.Ф. Грищенко. – Суми: СумДУ, 2018. – 68 с. 
2. НБУ: Статистика [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://bank.gov.ua/ua/statistic. 
3. Бурдюжа І. О., Вакула А. Ю. Банківська автоматизована інформаційна система: структура та 

проблеми автоматизації // Інформаційні технології в економіці і управлінні : зб. наук. студ. праць. Одеса : 
ОНЕУ, 2019. Вип. 1. С. 176–182. 
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ТЕХНОЛОГІЇ «BIGDATA» ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У СФЕРІМАРКЕТИНГУ 

 
Застосування технологій BigData в маркетингу є необхідним в сучасному діджиталізованому світі, оскільки 

розвиток бізнесу залежить від своєчасного збору, обробки та аналізу величезних масивів інформації.Актуальність 
використання цих даних полягає у тому, що вони дають можливість компанії приймати найбільш правильні рі-
шення в умовах загострення конкуренції та перенасиченні інформаційного простору і глибокоопрацювати інфор-
мацію щодо ринкового середовища.Обсяг даних, що генерується у цифровому просторі, представляє можливості 
отримання інформації про споживачів, конкурентів та інших учасників ринкового процесу. Проте потрібно 
розуміти, що поняття «великих даних» передбачає значно більше, ніж звичайний аналіз великих обсягів даних 
[2].Основною проблемою є не потреба згенерувати значні масиви даних, а те, що ці дані є неоднорідними та 
неструктурованими. Прикладами таких даних можуть бути:  

• текстові документи,  
• веб-журнали,  
• відеозаписи,  
• машинні коди тощо.  
Усі ці дані не підлягають структуризації задопомогою єдиної бази даних та обробці традиційними 

методами аналізу [2]. Вони зберігаються у численних сховищах, іноді навіть за межами організації. У 
результаті компанії мають проблему зі встановленням логічних взаємозв’язків між наявними даними. Попри 
те, що організації ніби і мають доступ до величезного обсягу своїх даних, вонине можуть перетворити їх на 
інформацію, придатну для використання приприйнятті важливих для бізнесу рішень [3]. 

Для характеристики Великих Даних використовують принцип «три v»:  
1. Volume (обсяг). 
2. Velocity (швидкість накопичення нових даних та їх обробки). 
3. Variety (різноманіття типів даних, які можуть оброблятися)[3]. 
Отже, аналізуючи вище написане, можна зробити висновок, що використання технології «big data» у сфері 

маркетингу безсумнівно важливе, адже з допомогою неї компанія отримує статистичну інформацію про: 
• бюджет підприємства 
• товари 
• дані про клієнтів  
• дані про цільову аудиторію 
• дані про конкурентів, їх різноманітні показники[1]. 
Тому ефективний аналіз отриманої інформації може привести компанію до великого успіху. Важливо 

розуміти, що технологія Big Data має високу цінність у маркетинговій діяльності, тому що дозволяє 
компаніям регулярно отримувати детальну інформацію про своїх споживачів не як про єдину масу, а про 
кожного клієнта окремо. Це допомагає перейти до персоніфікованого обслуговування клієнтів з автома-
тичним формуванням індивідуальної маркетингової програмидля кожногоспоживача [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що попри неструктурованість отриманої інформації, використання 
технології «big data» в наш час – це не конкурентнаперевага, а необхідна умовадля забезпечення конкурен-
тоспроможності. Проте, повний перехід вітчизняного бізнес-середовища до управління на основі 
інтелектуального аналізу даних потребує ще трохи часу, так як вартість програмного забезпечення є досить 
високою і для спеціалістів потрібен час для адаптації до його використання. 

 
1. Електронний журнал «Ефективна економіка». URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9530.  
2. Що таке аналітика великих даних?URL:https://uk.education-wiki.com/7789119-what-is-big-data-analytics. 
3. Самойленко Л. Б. Можливості та проблеми застосування технологій BigData вітчизняними компаніями. 

Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/59.pdf. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Сучасні події, передусім COVID-19 та війна в Україні, змінили реалії життя, тому у споживачів змінились 
цінності та потреби, вимоги до товарів і послуг. Сьогодні слід вести пошук нових способів зацікавлення людей у 
закупівлі товарів. Зіткнувшись із невизначеною, ризикованою ситуацією, виробники не можуть контролювати 
поведінку споживачів, на яку впливає багато чинників, а повинні лише до неї адаптовуватися. Підприємствам слід 
намагатися вплинути на свідомість споживачів, трансформувати власний бізнес, завоювати увагу споживачів через 
дослідження їх поведінки, формування прихильності, що є передумовами успішного ведення маркетингової 
діяльності, формування ефективного маркетингового комплексу. 

На купівельну поведінку споживачів впливають такі чинники, як споживчі настрої населення, 
маркетингові  заходи виробників та продавців на ринку.Результати проведеного дослідження InfoSapiens 
«Споживчі настрої в Україні» свідчать, що динаміка індексу споживчих настроїввнаслідок ведення війни 
погіршилась: індекс споживчих настроїв населення України у квітні 2022 р. зменшився на 6,8 пункти, 
досягнувши 85,6 пункти [1].Дане падіння спричинене зменшенням складових, таких як індекс поточного 
матеріального становища населення України, який продовжує стрімко знижуватись від початку війни та 
індекс очікуваного розвитку економіки. А от індекс доцільності робити великі закупівлі у квітні 2022 р. 
характеризувався позитивною динамікою –збільшився на 1,4 пункти. 

Емігруючи під час війни, люди на новому місці не завжди можуть знайти потрібні їм товари у 
магазинах, а тому зростає кількість онлайн замовлень. На початку війни онлайн магазини мали значні втрати 
внаслідок знищення складів, падіння попиту, логістичних проблем. Сьогодні ситуація трохи стабілізувалася. 
Частина українців переключається на закупівлю українських брендів, тим самим підтримуючи економіку 
країни.Щоб задовольнити потреби онлайн покупців, спростити для них закупівлю товарів, продавцям 
потрібно покращити дизайн сайту – оформлення, зручність, легкість, доступність. Оформлення сайту полег-
шує споживачам пошук інформації, порівняння товарів і впливає на прийняття ними рішення про закупівлю 
товарів. 

В умовах воєнного стану зростає попит і на лікарські засоби. У період активних бойових дій у прі-
оритеті для людей стали препарати для лікування хронічних захворювань та заспокійливі. Щодо ка-
тегорії одягу та взуття, то середній чек залишається на рівні довоєнного часу, частка рекламних витрат 
виробників та продавців таких товарів досягнула довоєнного рівня. Попит на товари для дітей не 
знижувався, а середній чек зріс на 12% від лютого 2022 р. Зоотовари – це категорія, яка в онлайні 
відновила найшвидше зростання, середній чек виріс приблизно на 10%. Обсяги реалізації косметики і 
господарських товарів з березня 2022 р. по квітень 2022 р. скоротилися, але наприкінці травня 2022 р. 
вони почали зростати, адже люди пристосувались до нових умов і повернулися до задоволення потреби 
догляду за собою. Середній чек на ці товари зріс на 80% в середньому. Помітно зріс попит і на електро-
ніку та побутову техніку. На це вплинуло переміщення багатьох підприємств та людей у нові регіони 
проживання [2]. На поведінку покупців також впливають і маркетингові комунікації продавців, адже  
найбільше вони довіряють рекомендаціям родичів чи друзів, а також відгукам від інших покупців в 
Інтернеті, враховуючи підтримку продавцями економіки країни та армії.  

Дослідження поведінки споживачів, розуміння їх потреб і процесу прийняття ними рішень про заку-
півлю товарів є основою для прийняття ефективних маркетингових управлінських  рішень і успіху марке-
тингової діяльності підприємства. Сьогодні населення України відчуває на собі негативні наслідки пандемії 
COVID-19  та воєнного стану, які позначаються на зменшенні їх купівельної спроможності та зміні потреб. У 
цих умовах для споживачів зростає значення ціни при закупівлі для них товарів, актуалізуються фізіологічні 
потреби та потреби безпеки. Проте прагнення підприємств до економії коштів змусило їх значно скоротили 
витрати на реалізацію заходів стимулювання збуту, вони намагаються скоротити місткість однієї упаковки 
товарів, проте активно реалізують заходи соціально-відповідального маркетингу з метою підвищення свого 
іміджу. 

 
1. Споживчі настрої в Україні, травень 2022. URL: https://finclub.net/ua/news/spozhyvchi-nastroi-

ukraintsiv-pohirshylysia.html. 
2. Дослідження лютий-травень 2022 р. Що відбувається з українським ecommerce під час війни. URL: 

https://promodo.ua/ukrainian-ecommerce-state-during-the-war-research. 
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ БРЕНДІВ В УМОВАХ ВІЙНИ: КЕЙС INSTAGRAM 

Від початку повномасштабного вторгнення настрої та бажання українців сильно змінились. Дослід-
ницька компанія KANTAR шляхом опитування відстежила зміни в поведінці аудиторії, щоб зрозуміти її 
ставлення до рекламного креативу. Згідно з отриманими результатами можна зазначити, 54% респондентів 
вважають, що бренди мають продовжувати рекламувати товари та послуги, 45% вважають, що рекламні 
активності мають враховувати воєнні реалії. Патріотична тема в рекламі наразі дуже доречна – так вважають 
92% [1]. 

В сучасних умовах бізнесу важливо чітко висловити свою позицію. Instagram наразі слугує популяр-
ною платформою, де споживачеві можна легко зрозуміти, чи співпадають його цінності з цінностями бренду. 
Також українці активно користуються телеграм-ботом @BoycottRussiaBot [2] й перш ніж придбати якусь 
побутову річ, звертають увагу на позицію бренду під час війни (чи платить податки, донатить армії, має 
зв’язки з росією). 

Проте як правильно бренду висловлювати свою позицію, аби не втратити лояльність аудиторії? Згідно 
з моїми спостереженнями, варто постійно з нею комунікувати на актуальні теми. Та спершу потурбуватись 
про вигляд профілю: зміна аватарки, highlights та шапки; перехід на українську мову та заміна літери «Z» в 
лого (першими це зробили музичні гурти «MOЗGI» та «Без обмежень») тощо. І головне, щиро підтримувати 
українські тренди: вболівати за гурт Калуш на Євробаченні, використовувати локальні жарти та про особливо 
актуальне сьогодні  – просувати ідею економії електроенергії. 

 Instagram – це в першу чергу платформа для формування іміджу та комунікації із цільовою аудито-
рією. Тут споживачі напряму задають питання і очікують відповіді, і важлива функція бренду – максимально 
швидко відреагувати.. В умовах війни люди стали сприймати все агресивніше, «в штики». Нема помірко-
ваного чи середнього – ти або «за», або «проти». Тому важлива швидка реакція на коментарі та незручні запи-
тання. До прикладу ситуація з McDonald’s. Коли у перші дні війни сторінка української філії демонструвала 
свою підтримку [3], головний офіс мовчав. Це спричинило хвилю обурень та протестів, що в кінцевому 
результаті призвело до виходу світової мережі закладів швидкого харчування з росії.  

Також, аби зберегти лояльність аудиторії, варто не лише на словах та «синьо-жовтій аватарці» 
показувати свою позицію під час війни. Волонтерство стало невід’ємною частиною життя українців. 
Відштовхуючись від результатів опитування дослідницької компанії Gradus, головними факторами вибору 
бренду для громадян є підтримка ЗСУ (44%) та волонтерська діяльність (21%). Тому бренди, які допомагають 
у нелегкий час завойовують більшу прихильність, аніж інші [4]. Актуальний приклад – бренд рітейлу 
побутової техніки Comfi. Компанія не тільки яскраво демонструє свою позицію за допомогою інструментів 
Instagram, а і долучається до важливих грошових зборів від українських волонтерів, тим самим подає приклад 
іншим і завойовує лояльність споживача [5,6].  

Таким чином, можна дійти висновку, що комунікація важлива при будь-яких умовах, і тим більше у 
теперішній ситуації. Так формується бренд і лояльність цільової аудиторії. Так видно сучасних героїв. Такі 
бренди запам’ятає і буде купувати українець. 

 
1. Kantar Group – провідна у світі компанія з питань даних, інсайтів та консалтингу. [URL]: 

https://opros.tns-ua.com/ 
2. Телеграм-бот BoycottRussia [URL]:  https://t.me/BoycottRussiaBot 
3. Instagram-сторінка української філії мережі швидкого харчування McDonald’s [URL]:  

https://www.instagram.com/mcdonaldsukraine/ 
4. Майже половина українців обирають бренди, які підтримують ЗСУ [URL]:  

https://gradus.app/documents/283/Brand_activism_-_Gradus_Research_Survey_UKR.pdf 
5. Instagram-сторінка Comfi [URL]: https://instagram.com/comfy_ua?igshid=YmMyMTA2M2Y=  
6. Телеграм-канал «Лачен пише» [URL]: https://t.me/lachentyt 

 
 
 
 
 



 

131 

Х. Р. Бей 
студ. групи МК-22 

Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. МЛ У.О. Балик 
 

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СВІТОВІ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ 
 
Пандемія 2019 року неабияк похитнула світову економіку, зокрема і економіку України. Дана тема 

залишається важливою та актуальною і сьогодні.  
Компанії змушені були знизити свою активність, влада збільшила видатки на систему охорони 

здоров'я. На думку експертів, нас очікує найсерйозніша економічна криза з часів Другої світової війни. 
Закриті крамниці, зменшення попиту на товари і послуги, скорочення виробництва, втрата робочих місць, усе 
це чинить негативний вплив на економічні процеси у країні. 

Згідно досліджень, проведених Макаренко А. і Ширяєвою М. [1]стверджено, що кожне підприємство 
понесе значні збитки і пройде довгий шлях для відновлення попередніх показників. Зокрема, найбільших 
збитків понесуть такі галузі:  

• авіакомпанії (за рахунок зниження пасажиропотоку); 
• туризм; 
• ресторанний бізнес. 
Отож, розглянемо вплив пандемії на ці галузі більш детально (табл. 1)[2-4]. 

 
Таблиця 1 

Вплив пандемії COVID-19 на галузі 

Назва галузі Вплив пандемії на галузь 
1 2 

Авіакомпанії Пандемія COVID-19 посилила боротьбу за клієнтів і змусила авіаперевізників стати гнучкішими – 
вони дозволяють перебронювання на безкоштовній основі або пропонують ваучери та знижки, а отже, 
втрачали кошти. 
Зменшення попиту на подорожі літаком вплине на авіаційну промисловість – авіакомпанії можуть 
надовго відмовитись від великих літаківдля оптимізації витрат. 

Туризм Туристична сфера як галузь бізнесу постраждала від пандемії.По всьому світу компанії і уряди країн 
скасовують заходи: від тижнів моди і конференцій з питань штучного інтелекту до футбольних матчів 
і карнавалів. І це не тільки призводить до збитків для організаторів, а й зменшує потік туристів. 
 Величезна кількість готельних комплексів змушена була припинити свою діяльність на невизначений 
термін, у зв’язку із запровадженням жорстких карантинних заходів.  

Ресторанний 
бізнес 

Через пандемію коронавірусу з березня по травень 2020 р. велика кількість кафе і ресторанів 
тимчасово закрилися, лише деякі продовжили працювати виключно в режимі доставки або видачі 
замовлень з собою. З одного боку це призвело до зростання обсягів доставки їжі (20-25%), але в той 
же час внаслідок падіння платоспроможності людей, замість відвідування ресторанів значна кількість 
почала віддавати перевагу домашнім стравам. 
Карантин призвів до того, що велика кількість співробітників ресторанної сфери стала безробітною. 
Це сталося через те, що не всі кафе та ресторани пережили двомісячну кризу. Деякі ресторани 
закрилися або скасували своє заплановане відкриття. 

 
Отже, виходячи з вищенаведеного, слід зазначити  що пандемія 2019 року стала визначальним 

негативним чинником у розвитку економіки світу. Враховуючи обмеження, вжиті під час пандемії, 
очевидним є той факт, що сфера послуг постраждала наи більше, а саме у галузях таких як: авіакомпанія, 
туризм та ресторанний бізнес. 

 
1. Ширяєва М., Макаренко А. Зміцнення фінансового потенціалу об’єднаних територіальних громад в 

умовах бюджетної децентралізації. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №4 (70). С. 84–89. 
2. Інтернет сайт про вплив ковіду на авіакомпанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki 
3.Global Travel: Data, Models, andIntelligence, TourismEconomics, 2020 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.tourismeconomics.com/. 
4. Дєнков Д., Каракуц А. Дослідження підготовлене громадською організацією «Центр прикладних 

досліджень» у співпраці з «Економічною правдою» за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера 
в Україні в рамках проекту «Наслідки епідемії COVID-19 та карантинних заходів для провідних секторів 
економіки України». 2020. С.44–45. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ SONY В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
 
Корпорація Соні – транснаціональна корпорація зі штаб-квартирами в Японії та США, що виникла в 

Японії в 1946році. Вона є одним із найбільших у світі виробників професійної та споживчої електроніки, 
виробником ігрових консолей і найбільшим видавцем відеоігор. [1] 

Невизначеність обумовлена факторами, опис яких наведений нижче: 1. Поглиблюються глобальні розбіж-
ності в той час, коли суспільству та міжнародному співтовариству терміново потрібно співпрацювати; 2. Продов-
жуються наслідки кризи- Covid-19, що негативно вплинуло на криву ринкової кон'юнктури – розірвання логіс-
тичних ланцюгів поставок, порушення ритмічності виробництва, ріст маркетингових і валютних ризиків; 3. 
Санкції проти росії, які непрямо вплинули на умови контрактів з іноземними компаніями та навантаження їхніх 
виробничих потужностей; 4. Невизначеними є глобальні дії для ділової співпраці із Sony та її стратегічими 
клієнтами; 5. Непрогнозована економічна ситуація в світі і на цільових ринках, зростання незахищеності внаслідок 
економічних труднощів, посилення впливу зміни клімату та політичної нестабільності; 6. Непрогнозовані витрати 
у сфері виробництва – витрати споживачів на традиційні та новітні технології за прогнозами становитимуть 505 
мільярдів доларів США, що означає зростання на 2,8% в річному обчисленні. Нові споживчі технології включають 
гарнітури AR/VR, дрони, пристрої на вимогу, роботизовані системи тощо; 7. Індустрія відеоігор заробляє великі 
гроші, і компанії бачать консолідацію як спосіб заробити більше.[2] 

Останніми роками політичні фактори та їхній вплив на міжнародний бізнес привернули підвищену 
увагу дослідників і ЗМІ. Уряди в усьому світі стають дуже агресивними щодо нагляду та контролю за 
технологічними брендами. Компанії в технологічній індустрії чи споживчій електроніці повинні залишатися 
дуже обережними щодо свого іміджу та мінливого політичного клімату на ринках, де вони працюють. [3] 

Окрім цього, політичні відносини між державами також мають різкий вплив на бізнес, який працює на цих 
ринках. Штаб-квартира SONY розташована в Японії, яка також є її найбільшим ринком. Однак деякі з них, на яких 
працює SONY, як-от Індія та Китай, мають дуже складну політичну структуру і рівень складності входу та роботи 
в цих країнах також вищий. SONY акцентує свою увагу на цілісності, стійкості та задоволенні клієнтів, що 
допомогло компанії зберегти сильний імідж і уникнути будь-яких дій уряду. Порівняно з багатьма своїми 
конкурентами імідж компанії на більшості ринків набагато чистіший. [3] Такі економічні фактори, як здоров’я 
глобальної економіки, рівень безробіття, темпи зростання ВВП і дохід на душу населення, можуть мати прямий 
вплив на бізнес, який намагається працювати прибутково на певних ринках.  

Із початком пандемії компанії також притаманне падіння продажів у ключових сферах, спричинене 
порушенням ланцюга постачання та спричиненою пандемією рецесією. Мільйони людей у всьому світі 
втратили роботу та були змушені скоротити несуттєві витрати. Індустрія розваг також отримала сильний 
удар, оскільки дати виходу багатьох фільмів і музичних випусків були перенесені. Однак після проведення 
щеплення від хвороби економіка стала активнішою, що сприяло швидшому зростанню компаній споживчої 
електроніки в усьому світі, зокрема SONY.  [1] 

 

 
Рис. 1 Дохід та операційний прибуток Sony у млн. дол. за 2017-2022 рр.[4], [5] 

 
Бачимо, що компанія Sony є досить прибутковою, оскільки її дохід з кожним роком зростає. На рис. 1 

можемо побачити, що хоча пандемія і завдала втрат компанії, однак вже в 2021 і 2022 році її економічні 
показники перевищують рівень попередніх років. Також за 6 років другий показник не падав так різко, як 
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перший, що свідчить про стабільний прибуток підприємства. Сегменти ігор і мереж, а також сегменти 
зображень і музики компанії також зазнали вражаючого зростання завдяки економічному відновленню та 
зростанню економічної активності на ключових ринках у всьому світі. SONY – це в основному технологічний 
бренд, і його світова слава й успіх ґрунтуються головним чином на якості продукції та здатності до інновацій. 
Компанія запропонувала широкий спектр технологічних продуктів та інновацій, деякі з яких були першими в 
світі. [3] 

В останні роки компанія також збільшила свої інвестиції в цифровізацію, щоб збільшити продажі та 
прибутковість. Технології спричиняють ключові зміни в усій індустрії побутової електроніки та ігор. Це 
дозволило компанії ввійти в автомобільний сегмент зі своїм проектом Vision-S. У рамках проекту SONY у 
партнерстві з іншими брендами розробляє автомобіль із технологією автоматизованого водіння та 
підключеними функціями, а також чудовими розважальними функціями. Як бачимо, розвиток технологій має 
великий вплив на функціонування міжнародного бізнесу. [1] 

 
1. Sony Industrial Information. URL: http://jamiedonissony.weebly.com/marketing-and-sales.html 
2. Microsoft, Sony acquisitions are just the start of massive video game industry consolidation. URL: 

https://www.polygon.com/22914859/microsoft-activision-blizzard-sony-acquisitions-consolidation-2022 
3. Business Analysis of Sony Corporation. URL: https://www.notesmatic.com/business-analysis-of-sony-

corporation/ 
4. Sony Consolidated Financial Statements. URL: 

https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/stock/shareholders_meeting/Meeting105/105_Consolidated_Financial_Statements.pdf 
5. Sony Revenue 2010 – 2022. URL: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/SONY/sony/revenue 
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ВПЛИВ ФАКТОРІВ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА  
НА РОЗВИТОК РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

 
Роздрібна торгівля є останньою ланкою в русі товарів від виробників до споживачів. Підприємства 

роздрібної торгівлі відіграють важливу роль у виконанні соціально важливого завдання – забезпечення 
населення товарами споживання.  

Роздрібна торгівля включає всі види діяльності, пов'язані з маркетингом і розповсюдженням товарів та 
послуг. Отже, маркетинг є ключовою сферою будь-якого роздрібного бізнесу, оскільки успіх або невдача 
роздрібного продавця залежить від того, наскільки добре він розуміє та задовольняє потреби своїх клієнтів.  

Ф. Котлер визначає маркетингове середовище як сукупність факторів, які впливають на спроможність 
підприємства розвивати й підтримувати взаємовідносини з цільовим ринком. 

При аналізі маркетингового середовища і визначенні механізму його впливу на політику підприємств 
роздрібної торгівлі виділяютьфактори мікросередовища (cтупінь розвитку, відносини підприємства з 
клієнтами, асортимент товарів і гнучкість цінової політики) та фактори макросередовища [1]. 

Макросередовище формується більш глобальними факторами, що включають політичні, економічні, 
науково-технічні, демографічні, природні та культурні фактори. Із загальної сукупності факторів макро-
середовища найбільш відчутний вплив на діяльність українських роздрібних підприємств мають політичні та 
економічні фактори.  

Розглянемо показники стану сучасної роздрібної торгівлі в Україні за період 2013-2021 рр. (табл. 1) 
[2, 3]. 

У 2020 році одним з головних чинників впливу на економічні процеси виявився фактор розпов-
сюдження пандемії COVID-19. Карантинні обмеження сильно вплинули на сферу роздрібної торгівлі. 
Наслідком карантину стала економічна криза, яка означала падіння купівельної спроможності та зміни 
споживчої поведінки [4]. 

Аналізуючи макросередовище, слід зазначити, що значний вплив на діяльність підприємств роздрібної 
торгівлі мають і політико-правові фактори. Наразі макроекономічна ситуація в українській економіці в цілому 
є несприятливою, головним чином через втрати, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну.  
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Таблиця 1 
Основні показники розвитку роздрібної торгівлі в Україні 

Роки Роздрібний товарообіг 
підприємств, млн. грн. 

У тому числі питома вага у Індекс фізичного 
обсягу роздріб. 
товарооб., % 

Продовольчі 
товари 

Непродовольчі 
товари 

2013 90464,3 41,1 58,9 105,9 
2014 92477,7 41,3 58,7 90,0 
2015 100401,9 41,1 58,9 87,9 
2016 116648,8 41,0 59,0 104,5 
2017 91555,4 39,8 60,2 106,0 
2018 99193,0 43,3 56,7 105,8 
2019 116422,8 42,4 57,6 111,4 
2020 135795,2 44,2 55,8 107,2 
2021 153602,5 43,1 56,9 110,9 

 
За даними асоціації рітейлерів України (RAU), загальна сума збитків, завданих торговельним мережам 

російським вторгненням, сягнула 50,7 млрдгрн, а скорочення товарообігу за перші місяці війни становило 
75% від довоєнного рівня [5]. 

У сучасному світі усі підприємства здійснюють свою діяльність не ізольовано від інших об’єктів чи 
сил, а під впливом найрізноманітніших факторів, які утворюють маркетингове середовище. Таким чином, 
рівень успіху чи невдачі організації в досягненні своїх цілей залежить від того, наскільки добре вона враховує 
вплив факторів маркетингового середовища. 

 
1.Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг : навч. посібник. Львів : Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 2020. 347 с. 
2. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/spr.htm  
3. Мінфін. Статистика роздрібного товарообігу в Україні. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/trade/retail/ 
4. Вплив пандемії на соціально-економічні процеси в Україні та світі. Матеріали вузівської наукової 

студентської інтернет-конференції, м. Чернівці, 2022 р. Чернівці: ЧТЕІ ДТЕУ, 2022. 101 с. – [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://chtei-knteu.cv.ua/ua/content/download/konf_14_04_2022.pdf 

5. Асоціація рітейлерів України (RAU). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://rau.ua/novyni/zbitki-ritejleriv-ukraini/ 
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ФЕНОМЕН УСПІШНОГО БРЕНДУ. ПРОБЛЕМИ БРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ 
 
Успішність підприємства залежить від багатьох внутрішніх та зовнішніх факторів, проте бренд 

закріплює для споживача уявлення про компанію. У світі існує величезна кількість торгових марок, але не 
кожна з них стає брендом, і далеко не кожна стає успішним брендом. В наш час важче створити оригінальний 
привабливий та запам’ятовуючий бренд, бо їх вже надзвичайно багато і важко не потрапити під невимушений 
плагіат. Чинниками успішного бренду можна вважати [1]: 

− величезну кількість постійних споживачів, які самопопуляризують бренд, зокрема бренд Adidas вже 
має великий контингент покупців та значну популярність, тому товар з цією торговою маркою 
популяризується ефект масовості;  

− оригінальність дизайну, зокрема емблема мережі кафе Starbucks зацікавлює споживачів, а також 
якісно підібрана кольорова гамма бренду;  

− милозвучність та легкість назви, зокрема компанія Danone створила милозвучну назву, яка легко 
запам’ятовується споживачам; 

− асоційованість, зокрема Ukraїner – українознавчий проект, що має власний бренд одягу та великі 
перспективи через те, що асоціюється з Україною; 
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− закріплене уявлення якості, зокрема бренд Apple в першу чергу асоціюється з якісною технікою; 
− тривалість перебування на ринку, зокрема бренд MacDonald`s настільки давно на ринку, що його 
логотип став всім відомим; 

− підтекст в назві, зокрема компанія Amazon у логотипі має стрілку від першої до четвертої літери 
назви компанії, що символізує те, що вона забезпечить товарами від «A» до «Z»; 

− актуальність діяльності фірми, зокрема компанії Spotify та Netflix за часи локдауну швидко набули 
популярності у зв’язку з тим, що люди, сидячи вдома, частіше слухали музику або дивилися відео; 

− позиціонування, як товарів розкоші, що відображають статусність покупця, зокрема годинники 
ROLEX, які купують,  щоб продемонструвати свою фінансову забезпеченість. 

Підсумовуючи наведене, можна сказати, що на  успішність бренду впливає не один з перелічених 
чинників, а їх комбінація. Завдяки якісній реалізації комплексу маркетингу та витонченому підході до 
створення логотипу, можна створити успішний бренд, який буде популярний на ринку [2]. 

Нажаль, українським брендам важко вийти на світовий ринок. Успішні проекти, які вийшли за рамки 
країни: Ugears (компанія виготовляє дерев’яні конструктори, стала успішною через мізерну кількість 
конкурентів), GitLab (створили як альтернативу дорожчому сервісу GitHubдля роботи з програмним кодом). 
Причин, чому українські бренди не виходять на світовий ринок, багато [3]: 

− простота бренду, зокрема бренд «Нова пошта» має успіх в Україні через відсутність конкурентів, 
проте логотип непримітний, що не зацікавить світовий ринок; 

− більшість назв подаються кирилицею, що відлякує зовнішній ринок, зокрема бренди «Живчик», 
«СанСанич» та інші не приваблюють споживачів закордоном; 

− світові гіганти не дають змоги конкурувати, зокрема бренд «Бон Пуассон» не може потіснити вже 
відомі світові бренди CocaCola, Pepsi, DrPepper на ринку; 

− загалом українським компаніям важко вийти на закордонні ринки, зокрема бренд Sandora експортує 
продукцію, проте не може відкривати власні філії за кордоном через фінансові причини; 

− якість продукції часто не відповідає міжнародним стандартам, зокрема у багатьох країнах Європи 
не дозволено ввіз української випічки через те, що вона містить заборонені цукри. 

Загалом наша країна має значні перспективи у розвитку брендингу. В Україні вдосталь вже 
сформованих підприємств, зокрема гігантів своєї сфери діяльності. Деяким компаніям слід провести ребрен-
динг та шукати світових інвесторів для виходу на ринок Європи, щоб популяризувати свій бренд. 

 
1. Успішний бренд: на що варто звернути увагу. URL:  https://dalistrategies.com/ua/uspishnij-brend-na-

shho-varto-zvernuti-uvagu (дата звернення 19.10.2022). 
2. 100 – глобальних брендів. URL:  https://adsider.com/ua/top-100-hlobalnykh-brendiv-2020-shcho-

zminylosia-za-rik (дата звернення 18.10.2022). 
3. Українські всесвітньо успішні бренди. URL:  https://mc.today /prodayut-odyag-vsyudihodi-i-pristroyi-

dlya-tvarin-10-vsesvitno-vidomih-ukrayinskih-brendiv (дата звернення 20.10.2022). 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ 
 

Консалтинг, як окремий вид діяльності у світі розповсюджений вже відносно давно, в той час як в 
Україні він почав становитись лише у 90-х роках ХХ століття. Проте навіть за такий короткий період часу, 
суспільство дійшло до висновку, що важливість даного елементу, за для підвищення конкурентоспро-
можності та якості бізнесу є високою. Зумовлено це було тим, що зросла потреба в вивчені новітніх 
технологій та знань. Сам консалтинг являє собою окрему діяльність, який підвищує ефективність бізнес-
процесів не лише у кризові чи важкі моменти, а й у період всього ведення бізнесу. 

Спектр консалтингових послуг є досить широким: ІТ-консалтинг, фінансовий консалтинг, юридичний, 
маркетинговий, оціночна діяльність, управлінський консалтинг, тощо. Структуру консалтингових послуг на 
ринку України можна сформувати так [1, с.75]: 

− ІТ-консалтинг займає 27% (насамперед характеризується намаганням мінімізувати витрати підпри-
ємствами та сприяє передачі реалізації функцій іншим виконавцям); 
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− юридичний консалтинг становить 21% (зумовлений дотриманням чинного законодавства, забез-
печенням  правовою «чистотою» під час здійсненням угод, веденням судових справ, тощо); 

− маркетинговий консалтинг складає 19% (специфікою є міждисциплінарний початок зі збільшенням 
впливу методів когнітивної психології); 

− фінансовий – 15% (являє собою сукупність послуг, які спрямовані на покращення фінансової 
політики підприємства, зменшення ризиків, проведення аудиту, тощо); 

− інші – 18%.  
В Україні станом на 2022 р. зареєстровано понад 5 000 консалтингових компаній, більшість з них 82% 

зосереджена в Києві, так як майже усі мають наземне представництво в столичному районі.  
Лідерами консалтингового бізнесу є так звана «Велика четвірка» – Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, 
Deloitte та KPMG. Одними з провідних також вважаються McKinsly та  BostonConsultigGroup а також понад 
300 підприємств, які надають свої послуги по всьому світу[2]. 

Як показує дослідження групи «Астарта Таніт», яка здійснювала його на замовлення ЄБРР, 
найбільшим обсяг консультаційних послуг було надано у 2018 році –  585 млн дол., максимальний приріст 
консалтингу припадає на 2007 р. і становить 30%, а мінімальний спад прийшовся на кризовий період у 2009 
році і становив 20% [2]. 

Нажаль в Україні немає офіційної релевантної статистики щодо консалтингових підприємств, так як 
дана діяльність, як окрема у КВЕД не виділяється. Через це прийнято брати за статистику консалтингу – 
бухгалтерський облік, сферу права, інжиніринг та надання послуг підприємцям. Особливості розробки 
консалтингових продуктів, складності визначення їх цінності та реального оцінювання вартості їх створення і 
продажу, посилюють необхідність дослідження змісту маркетингової діяльності консалтингової компанії. 
Дослідження ринку консалтингових послуг показують, що 68% малих і середніх бізнесів відмовляються від 
користування даними послугами, так як вважають, що їм це не потрібно, або ж не дозволяють фінанси [2]. 

Проблеми та особливості маркетингу консалтингових послугпов’язані з особливостями консалтингової 
послуги. Головними проблемами маркетингу консалтингових послуг є складність представлення та 
демонстрації, складність встановлення ціни, залучення споживача у процес виробництва, труднощі масового 
виробництва послуг, складність досягнення стандартизації та контрою якості[3] . 

Маркетинг консалтингових послуг – це процес, покликаний допомогти клієнтам дізнатись про послуги, 
оцінити спроможність консультантів вирішувати управлінські проблеми, а клієнтів – купувати 
консультаційний продукт [4]. 

 
1. Козаченко С.В.,НовицькийВ. Е.,Довгий О.С. Консалтинг у сучасній ринковій економіці.К. : Арістей, 

2006. 380 с.  
2. Огляд ринку консалтингових послуг в Україні. Дослідження консалтингової групи «Астра-Таніт». URL: 

https://issuu.com/train-ing.com.ua/docs/distribution_materials_18.11.2010__formated__red/4 (дата звернення 
21.10.2022).  

3. Особливості маркетингової діяльності консалтингови хкомпаній. URL: 
https://kneu.edu.ua/ua/confere_nce/conf_social_dev_ukr_12/section1/tez10 (дата звернення 23.10.2022).  

4. Маркетинг консалтингових послуг. URL: https://www.management.com.ua/consulting/cons003.html 
(дата звернення 21.10.2022) 
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ТЕНДЕНЦІЙНІ ЗМІНИ МІЛЕНІАЛІВ  
ЩОДО КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
Ще кілька десятиліть назад чи не єдиним рушієм бізнесу був прибуток. Cьогодні підприємства дбають 

не лише про фінансову складову, а й про їх роль в суспільстві, громаді, планеті. Одним із напрямів впливу на 
суспільство є дотримання підприємствами принципів корпоративної соціальної відповідальності (КВС). 
Загалом корпоративна соціальна відповідальність визначає певну ідейність підприємства, що має на меті 
обов’язки перед суспільством, середовищем, що його оточує [1]. 

Реалізації концепції сталого розвитку, зростання вікової категоріїта усвідомленість потреб міленіалів 
суттєво змінили підходи бізнесу до соціальної відповідальності. Саме це покоління найбільш свідоме і 
найбільше відповідальне щодо раціонального використанняресурсів, підвищення добробуту населення 
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планети,  яке не тільки формує теоретичні аспекти а також активно діє в цій сфері та намагається залишити 
якомога менший шкідливий “слід” на планеті. 

Зокрема, в сучасному світі можна навести ряд прикладів дотримання та пропагування активної КСВ. 
Зокрема, шведська компанія IKEA посідає лідируючі позиції щодо КСВ та навіть зайняла друге місце в 
Індексі найбільш стійких брендів Швеції. Вона запровадила та активно реалізувала ініціативи в напрямі 
переходу на енергозберігаючі та енергоефективні технології, зокрема,LED-лампи та ввела в дію IKEA 
FamilySell-Backprogram, яка передбачає можливість повернути більше непотрібні товари (тумбочки, крісла) з 
можливістю їх подальшої переробки без додаткових витрат [2]. 

Стримінгові сервісиSpotify та Netflixактивно впроваджують корпоративну соціальну відповідальність 
щодо своїх співробітників. Зокрема, Netflixпропонує 52 тижні оплачуваного декрету (порівняно з медіаною 
18 тижнів у основних тех-конкурентів) для батьків (включно з усиновленими дітьми). Його можна взяти в 
будь-який час протягом першого року життя дитини або ж в інший період, коли необхідно.Шведський 
Spotifyактивно пропагує схожу програму, проте тривалістю 24 тижні. Також обидві компанії,через свої 
соціальні мережі,піднімають важливі питання такі, як Pridemonth (підтримка ЛГБТК+-спільноти), екологічна 
стійкістьта активізація рухуBlackLivesMatter. 

Ще одним прикладом провідних світових компаній, цього разу в індустрії кави є Starbucks. Вона не 
стоїть осторонь такої важливої теми, як стійкий розвиток, і вже багато років застосовує на практиці принципи 
соціально-відповідального бізнесу. Наприклад, ще з 2012 року підприємство спонукало клієнтів замовляти 
напої в свої горнятка і мало успіх в цьомунапрямі [4], а також підприємство закуповуєвідповідально вирощені 
кавові зерна та дали зобов’язання підтримувати фермерів, яким вони завдячують своїми великими продажами 
та розвитком, чим покращили рівень життя місцевих громад [2, 5]. 

Отже, КВС активно використовується сучасними як великими корпораціями так і малими 
підприємствами. Це, на даному етапі забезпечить часткове збереження природних ресурсів. Проте виникає 
необхідність дотримання принципів КВС всіма, без винятку підприємствами та громадянами планети, проте 
це на сьогодні може бути тільки стратегічними планами.   

 
1. Typesofcorporatesocial responsibility to be aware of. 2021.URL: https://online.hbs.edu/blog/post/types-of-

corporate-social-responsibility (дата звернення: 19.10.2022) 
2. Top 10 ExamplesofSocialResponsibilityas a CustomerRetentionTool. 2019.URL: https://blog.smile.io/10-

examples-social-responsibility-as-customer-retention-tool (дата звернення: 15.10.2022) 
3. 16Brands Doing Corporate Social Responsibility Successfully. 2021. URL: 

https://digitalmarketinginstitute.com/blog/corporate-16-brands-doing-corporate-social-responsibility-successfully 
(дата звернення: 14.10.2022) 

4. Top ten sustainability initiatives of Starbucks Corporation.2012.URL:https://cleantechies.com/top-ten-
sustainability-initiatives-of-starbucks-corporation (дата звернення: 15.10.2022) 

5. Starbucks announces coffee-specificenvironmentalgoals. 2021. URL: 
https://stories.starbucks.com/stories/2021/starbucks-announces-coffee-specific-environmental-goals. (дата 
звернення: 17.10.2022) 
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СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ОПТИКИ В УКРАЇНІ 
 

Проаналізуємо ринок оптики, що належить до фармацевтичного ринку. На українському ринку до 
пандемії більшу популярність мав тіньовий ринок, представлений торговими точками біля метро, в підземних 
переходах та інших людних місцях, а також невеликими магазинами в соціальній мережі Instagram. Через 
даний канал збуту реалізувалось близько 65% всіх доступних на ринку окулярів (як коригувальних, так і 
сонцезахисних) [2]. Пов'язано це з тим, що в продукції, яка реалізується таким чином, використовуються 
більш дешеві матеріали, і, до того ж, їм не потрібно платити високу ціну за оренду приміщення, як в 
умовному ТРЦ. Ці чинники ведуть до того, що вартість такої продукції значно нижча, через що люди з 
невисокою купівельною спроможністю віддавали перевагу торговим точкам такого формату. Ще однією 
важливою тенденцією українського ринку є те, що він імпортозалежний. До 2018 року (включно) обсяги 
виробництва на українському ринку були незначними, проте в 2019 році був запущений завод компанії 
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«Ленті Про», на якому стали виробляти лінзи для коригувальних окулярів, за рахунок чого виробництво в 
Україні в даному сегменті зросло в 7,5 разів. Відзначимо, що даний завод належить «Люксоптика Холдинг» – 
компанії, яка представлена в Україні найбільшою кількістю фірмових салонів, відомих під брендом 
«Люксоптика». Виробництво контактних лінз в Україні незначне, при чому в кількісних показниках воно 
тримається приблизно на одному невисокому рівні, достатньому для того, щоб за рік забезпечити продукцією 
близько тисячі споживачів (виходячи з терміну служби тих лінз, які виробляються в Україні). У сегменті 
сонцезахисних окулярів виробництво в Україні не налагоджене. Вся продукція, доступна на українському 
ринку, імпортується.  

Попит на окуляри для зору і контактні лінзи залежить від кількості людей, у яких виявляють проблеми 
із зором. Якщо в дитячому та підлітковому віці невелике погіршення зору можна вилікувати за допомогою 
певних процедур, то у дорослих дана проблема вирішується тільки носінням окулярів або контактних лінз. У 
2020 році через карантин багато людей перейшли на віддалений режим роботи і стали проводити за 
комп'ютером набагато більше часу, ніж проводили до цього.  

Сегмент сонцезахисних окулярів під час кризи 2014-2015 рр. знижувався, проте після поступового 
відновлення економіки галузь також стала зростати. Під час кризи 14-15 років доходи населення знизилися, 
разом з чим знизився і відсоток людей, які могли купувати собі «іміджеві» сонцезахисні окуляри. Надалі цей 
показник відновився до докризових часів, проте в 2020 році галузь знову опинилася в занепаді: через 
карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавирусної інфекції COVID-19, доходи населення 
знизилися, в зв'язку з чим сегмент сонцезахисних окулярів в 2020 році в грошових показниках просів на 
17,5% [1]. 

А ось на сегмент контактних лінз і окулярів для зору пандемія вплинула протилежно: через карантин 
багато людей залишилися вдома, і стали більше контактувати з екранами телевізорів, комп'ютерів, телефонів 
і т.д., що могло призвести до погіршення зору. Ті, хто виявили проблеми із зором під час карантину, могли 
звертатися до фірмових салонів оптики за попереднім записом, за умови, що ті працювали не в торгових 
центрах, а в окремо розташованих приміщеннях. Ті, у кого проблеми із зором проявилися до карантину, і хто 
знав необхідні параметри окулярів та лінз, могли робити замовлення в інтернет-магазинах. 

В таблиці 1 подано інформацію щодо найбільших мереж магазинів оптики, які також надають послуги 
діагностики зору. 

 
Таблиця 1 

ТОП-3 українські мережі магазинів оптики 

Мережа магазинів оптики Виручка, млн.грн. Ринкова частка, % Кількість магазинів 
1. Люксоптика 1555 19,4 191 
2. Eye Q Optic 697 8,7 3 
3. Fielmann 102 1,3 36 

 

Джерело: [1]. 
 
Серед перспектив розвитку ринку можна виділити зростання попиту на сонцезахисні окуляри через 

значне ослаблення карантинних обмежень, а також зростання попиту на контактні лінзи і окуляри для зору 
через значне збільшення часу користування різними гаджетами. Також відзначимо модні тенденції на ринку 
оптики: в останні роки стали користуватися популярністю «окуляри-нулевки», тобто окуляри для людей без 
проблем із зором, які носять окуляри в якості прикраси. Ще одна модна тенденція – кольорові контактні 
лінзи, які також підкреслюють стиль їх споживача. 

 
1. Аналіз ринку оптики в україні. 2021 рік. URL: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-

rynka-optiki-v-ukraine-2021-god (дата звернення: 19.09.2022) 
2. Маляренко Я.А., Пуліна Т.В. Маркетингові технології у сфері охорони здоров'я. Вчені записки 

Університету «КРОК». 2020. №4 (60). С. 128-133  
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БРЕНДИНГ НАЦІЇ  ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ  
В МІЖНАРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
Брендинг нації – це термін, вперше визначений Саймоном Анхольтом, який описує процеси, коли 

держава використовує маркетинг і менеджмент брендів для управління або зміни своєї міжнародної 
репутації. Основною концепцією брендингу нації є намір використати нову репутацію для зміцнення та 
посилення зовнішніх відносин. СаймонАнхольт описав цю концепцію як порівняння того, що «репутація 
країни працює так само, як імідж бренду компанії», а хороший бренд «важливий для прогресу, процвітання та 
ефективного управління підприємством». Також існує інше тлумачення брендингу нації як «застосування 
методів корпоративного брендингу для країн». Брендинг нації можна розглядати як всеохоплюючий підхід до 
міжнародних відносин, новий спосіб взаємодії держав і отримання впливу у міжнародному співтоваристві. 
Явище брендингу нації почали використовувати на початку 21-го століття. Такий маркетинговий інструмент 
поєднує у собі рекламні кампанії, зв'язки з громадськістю та прямий маркетинг. Україна стала першою 
країною 21-го століття, яка розпочала офіційну кампанію з брендингу нації у розпал війни. Вперше 
комунікація бренду стала ключовою частиною відповіді країни на військове вторгнення. 

Креативна агенція BandaAgency спільно з Офісом Президента України, Кабінетом Міністрів України, 
Міністерством культури та інформаційної політики та Міністерством цифрової трансформації розробила 
комунікаційну кампанію«BeBraveLikeUkraine», створену під час повномасштабного російського вторгнення в 
Україну в 2022 р. Кампанія покликана підкреслити головну особливість українців – мужність. Президент 
закликав українців взяти участь у флешмобі #BRAVEUKRAINE та представити фото та відео, які демонстру-
ють мужність народу. Головна місія проекту – вловити та поширити асоціацію про те, що мужність – бренд 
України. Зараз українцям важливо не втратити мужність перших тижнів війни, і внутрішня кампанія 
спрямована саме на це. Мета міжнародної кампанії – поділитися сміливістю зі світом та створити імідж 
країни, де живуть сміливі люди, сміливий бізнес та сміливі ідеї. 

За словами В. Зеленського, українці завжди були найсміливішими у світі. Це і є бренд нашого народу. 
Створення цього бренду нації має на меті культивувати позитивну громадську думку на Заході, яка 
підтримуватиме та буде надавати подальшу військову, економічну та моральну допомогу Україні до повної 
перемогти у війні. 

Протягом восьми місяців війни маркетингова агенція «Banda» створила численні месиджі у різних 
форматах: від білбордів, плакатів і онлайн-відео до публікацій у соціальних мережах, футболок і наклейок. 
Веб-сайт агенції пропонує логотипи та фотографії, які можна завантажити, і просить відвідувачів поділитися 
меседжем про хоробрість українського народу та його воїнів, а також пропонує зробити пожертву Україні. До 
цього проекту долучилися десятки українських брендів і компаній. Тим часом білбордиBebraveLikeUkraine 
вже можна побачити на вулицях Канади, Польщі, Німеччини, Італії, Австрії, Великої Британії, Іспанії, США 
та інших країн.Білбордиз зображенням мужніх українців та таблички з написом «BeBraveLikeUkraine» 
(«Будьте сміливими як Україна») були розміщені у найбільш людних місцях – на центральних площах, біля 
станцій метро та на зупинках громадського транспорту. Наприклад, у США українська реклама з’явилася на 
ТаймсСкверву Нью-Йорку. Також часто можна побачити білборди, прикрашені сміливими гаслами синьо-
жовтих кольорів українського прапора з надписами «Хоробрість живе вічно». 

В Україні месиджі кампанії з’являються на всьому – від пляшок із соками до 500 білбордів у 21 місті 
країни. За даними AdAge, іміджева рекламна кампанія України також проводиться у США, Великій Британії, 
Канаді та 17 країнах Європи, включаючи Німеччину, Іспанію та Швецію.Західні аналітики та професійні діячі 
стверджують, що цей спосіб використання комунікації бренду у війні є безпрецедентним, принаймні у трьох 
аспектах: по-перше, Україна використовує популярні медіа та соціальні мережі, щоб мати комунікацію 
напряму з громадянами інших країн, замість того, щоб покладатися лише на дипломатичні канали для 
пошуку міжнародної підтримки. Це дає звичайним людям у всьому світі шанс продемонструвати солідарність 
через пожертви або поширення передвиборчих звернень і тиску на свій уряд, щоб той підтримав Україну; по-
друге, офіційна рекламна кампанія також дозволяє Україні вийти за межі висвітлення новин та розширити 
свідомість людей про війну. Оскільки, очевидним є те, що війна в Україні буде тривалою, вона, ймовірно, 
зникне із заголовків новин у міжнародних ЗМІ, але рекламні щити, публікації в соціальних мережах та 
стратегічне використання розважальних видань, таких як Vogue з обкладинкою Олени Зеленської, можуть 
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утримати увагу світової аудиторії. Окрім цього, ВВС Британії створив подкаст «Ukrainecast», який що-
тижнево публікує нові випуски. 

Західні аналітики та маркетологи говорять, що важко визначити ефективність національної іміджевої 
кампанії та прямий вплив «BraveCampaign» найближчим часом. Також невідомо, як довго цей месидж 
залишатиметься резонансним. Але очевидно, що Україна перетворює національний брендинг на новий 
інструмент, який адаптований до епохи споживчої культури та постійного медійного стимулювання. 

 
1. Ми однієї сміливості. URL: https://brave.ua/ 
2. Branding the nation: what is being branded. URL: https://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/1286/3/ 

BrandingNat.pdf 
3. It's our brand: Ukraine's government turns nation's bravery into biggest cultural export. URL: 

https://www.campaignlive.co.uk/article/its-brand-ukraines-government-turns-nations-bravery-biggest-
cultural-export/1752772 

4. Nation Brands of the Twenty-First Century – Simon Anholt. URL: 
https://www.academia.edu/40072671/Nation_Brands_of_the_Twenty_First_Century_Simon_Anholt 

5. With ‘bravery’ as its new brand, Ukraine is turning advertising into a weapon of war.URL: 
https://theconversation.com/with-bravery-as-its-new-brand-ukraine-is-turning-advertising-into-a-weapon-of-war-
188408 

 
 

І.В. Коц  
студ. групи МК-32 

Науковий керівник – д.е.н., професор каф. МЛ О.Б. Мних 
 

ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС APPLE 
 

Факторне середовище глобальної американської технологічної компанії Apple Inc, яка проєктує та 
розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення й онлайн-сервіси, відрізняється високою динамікою 
на різних цільових ринках та невизначеністю векторів подальшого впливу окремих факторів. Політичні 
фактори постійно чинять тиск на продажі Apple, особливо коли ЄС схиляється до внутрішнього ринку. Під 
час експорту зі Сполучених Штатів усі продукти Apple підпадають під дію Правил експортного контролю 
США (EAR). Компанія видалила програму HKmap.live, яка порушувала законодавство Гонконгу. Деякі 
закони здійснили вагомий вплив, наприклад 23 квітня 2022 р. парламентом ЄС було прийнято  Закон про 
цифрові послуги (DSA) і Закон про цифрові ринки (DMA), які спрямовані на вирішення суспільних та 
економічних наслідків індустрії технологій шляхом встановлення чітких стандартів щодо того, як вони 
працюють і надають послуги в ЄС[1].Також починаючи з 1 січня 2020 року, розділ 38.3 Посібника ООН з 
випробувань і критеріїв вимагає від виробників літієвих елементів і батарей, вироблених після 30 червня 2003 
року, надавати підсумки випробувань для таких елементів і батарей. 

В економічному аспекті важливими є країни, що розвиваються (Китай, Індія), вони дозволяють Apple 
виробляти продукцію з найкращими ресурсами. Успіх iPhone дозволив Apple запустити нові категорії 
продуктів, наприклад iPad.Сильний долар відкриває прибутковий бізнес для Apple, а  рівень ВВП вище 
потенційного ринку[2].Стагнація доходів середнього класу в деяких розвинених країнах, включаючи США, 
може скоротити потенційний ринок для споживчих товарів вищого класу, таких як ті, що продаються Apple. 
Слід зазначити, що економічна нестабільність, спричинена локдаунамив таких країнах, як США, 
Великобританія та в країнах ЄС , негативно вплинула на продажі.У контексті аналізу впливу соціальних 
факторів варто зазначити, що антиамериканські настрої на різних ринках впливають як на купівлю, так і на 
продаж товарів Apple. На азіатському ринку популярність Apple не така висока, як оцінювали в США. Тут 
потенційний покупець переходить на речі Lenovo і Samsung.  У США і Європи існує також негативна реакція 
на дорогі  продукти цієї компанії.У технологічному протистоянні конкурентів Apple,Google знадобилося 
менше року, щоб розгорнути платіжну програму;AndroidPay із такими ж можливостями, як ApplePay [3]. Це 
означає, що багато фірмових послуг і продуктів Apple більше не є унікальними.Можливості кіберзлочинців 
роблять системи Apple менш захищеними та позбавляють її однієї з найсильніших конкурентних переваг: її 
репутації високого рівня захисту та безпеки. Взаємодія факторів ринкового середовища стала причиною 
росту фінансово-економічних показників за 2021-22р. [4] :чистий обсяг продажів продуктів збільшився на 
6,32%, чистий обсяг продажів послуг зріс на 14,3%, також сам загальний чистий обсяг продажів зріс на 
7,79%.Все це спонукало до збільшення маржинального доходу, даний показник збільшився на 11,74%- темп 
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росту послуг вищий ніж товарів. У США є найбільша концентрація роздрібних магазинів Apple, які продають 
iPhone, iPad, AppleWatch.Apple має найбільшу частку ринку серед постачальників смартфонів у США з 
великим відривом. Європа та Великий Китай є ще двома основними ринками для Apple, частка доходу цих 
регіонів становить 23,94% та 18,96%. Японія та решта Азії займають 7,94% та 7,24% відповідно [5]. 
Незважаючи на те, що частка міжнародних продажів у загальному доході Apple зростає , на США все ще 
припадає близько 42,03% чистих продажів Apple. Витрати на дослідження та розробки Appleза останні 12 
місяців – див. рис.1. 

 

 
Рис.1. Витрати на дослідження та розробки Apple за останні 12 місяців, умлрд дол.  [6] 

 
Витрати Apple на дослідження та розробки за дванадцять місяців, що закінчилися 30 червня 2022 року, 

склали 25,262 мільярда доларів США , що на 19,61% більше , ніж у минулому році. Річні витрати Apple на 
дослідження та розробки в 2021 році склали $21,914 млрд , що на 16,86% більше , ніж у 2020 році. Річні 
витрати Apple на дослідження та розробки в 2020 році склали $18,752 млрд , що на 15,63% більше , ніж у 
2019 році. Річні витрати Apple на дослідження та розробки в 2019 році склали $16,217 млрд , що на 13,92% 
більше , ніж у 2018 році. 

Компанія Apple має бути в змозі процвітати, незважаючи на ці виклики, оскільки вона продемонстру-
вала вражаючу здатність адаптуватися до мінливого середовища. Зокрема, дослідницькі та дизайнерські 
здібності Apple дають їй перевагу, яка сприяє  зростанню її доходів  та покращенню її інвестиційної 
привабливості, про що свідчить ринкова капіталізація  за 2021р.- 2,901 трлн.дол.. До початку 4 кв.2022р. її 
вартість  знизилася до 2,464 трлн.дол. або на 15% нижча, що вимагає активної інноваційно-інвестиційної 
діяльності у США та в інших регіонах світу. 

 
1. DigitalServices: landmarkrulesadoptedfor a safer, openonlineenvironment. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220701IPR34364/digital-services-landmark-rules-adopted-
for-a-safer-open-online-environment 

2. A PESTLE AnalysisOfApple. Inc. URL: https://sourceessay.com/a-pestle-analysis-of-apple-inc/ 
3. PESTEL analysisofApple.URL: https://pestleanalysis.com/apple-pestle-analysis/ 
4. CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) 

.URL:https://www.apple.com/newsroom/pdfs/FY22_Q4_Consolidated_Financial_Statements.pdf 
5. Фінансовий звіт Apple: кращий початок року за всю історію та майже $100 млрд виторгу на тлі 

рекордних продаж iPhone та Mac. URL:https://itc.ua/ua/statti/finansovij-zvit-apple-krashhij-pochatok-roku-za-
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6. Apple Research and Development Expenses 2010-
2022.URL:https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AAPL/apple/research-development-expenses 
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МАРКЕТИНГ УКРАЇНСЬКОГО КІНОПРОКАТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 
 

Кінопрокат є потужною системою, яка розвиває кінематограф і виступає організатором дозвілля для 
населення. Крім цього кінодистриб’юціяє важливим механізмом просування та популяризації національного 
кінопродукту. Касові збори від українського кінопрокату не є основними джерелами фінансування кіно-
виробництва. Проблеми у розвитку кінопрокатного ринку України досі залишаються невирішеними через 
організаційні, економічні, правові, а тепер і політичні питання. Зростаюча невизначеність бізнес-середовища, 
пов’язана з умовами воєнного часу, все більше ускладнюємаркетингову діяльність підприємств сферикіно. 

Кіномаркетинг – це процес просування фільму з метою підвищення його цінності та прибутковості, 
діяльність, яка сприяє підвищенню обізнаності та інтересу до кінопродукту. Кінцевою метою маркетингу 
кінопродукту є залученняглядачів до перегляду. 

Маркетингові інструменти при просуванні фільму використовуються з метою створення попиту на 
даний продукт для подальшого забезпечення успішної його дистриб’юції. Серед класичних інструментів, що 
використовуються при просуванні в кіноіндустрії, найважливішими є наступні: поширення та просування 
кінотрейлерів; публікації інформаційного характеру в засобах масової інформації; реклама з використанням 
соцмереж та відеоплатформ; популяризація кінопродукту через комунікацію з креативною командою, що 
брала участь у створення фільму; організація прес-конференцій; участь у кінофестивалях; отримання фільмом 
нагород державного або світового масштабу [1].  

Разом з тим кіновиробники налагоджують ефективну співпрацю з мережами кінотеатрів, які викорис-
товують спеціальні заходи просування із потенційними клієнтами. Довготривалі відносини із глядачами 
необхідно підтримуватидля стимулювання повторних відвідувань завдяки створенню приємної атмосфери, 
стилю, унікальних подій та образу бренду шляхом перехресного використання офлайн- та онлайн-кому-
нікацій, до яких належить наявність сайту з розкладом сеансів та можливістю придбання квитків; ведення 
сторінок у соціальних мережах (Facebook, Instagram, Telegram); використання чат-ботів;робота з відгуками на 
сайтах-афішах, GoogleMaps та у соціальних мережах; наявність власного мобільного додатку; використання 
E-mail-розсилок; використання контекстної реклами; зовнішня реклама (розміщення на білбордах, путьових 
стінах у метро); розміщення POS-матеріалів у прикасовій зоні; організація промоакцій у кінотеатрі; 
проведення допрем’єрних показів; проведення дитячих свят, анімацій і майстер-класів[3,4]. 

Напад росії на Україну 24 лютого поставив на паузу роботу багатьох кінотеатрів по всій країні. Через 
бойові дії у багатьох містах кінозали були пошкоджені або зруйновані, деякі опинились на  окупованій 
території. Основними проблемами кінотеатрів на сьогодні є зниження попиту на послуги кінопрокату і, відпо-
відно, зниження прибутковості цього сектору через збитки, спричинені фізичними пошкодженнями внаслідок 
бомбардувань і зменшенням кількості демонстраційних залів; збитки внаслідок невирішених питань безпеки 
(не у всіх кінотеатрах є бомбосховища); збитки через неможливість демонстрації прем’єр кінофільмів; збитки 
внаслідок скорочення робочого часу кінотеатрів через впровадження комендантської години;збитки через 
зниження попиту в зв’язку з повітряними тривогами і зниженням купівельної спроможності населення[2]. 

Тому разом зі всією креативною індустрією, кінотеатральний бізнес потребує підтримки для 
відновлення та продовження роботи, яка полягає у зниженні (тимчасовому припиненні) орендної плати, 
введенні спеціальних умов для кіноіндустрії на час війни, запровадженні програм кредитування та грантів від 
держави з метою збереження робочих місцьта зарплати, вчасному інформуванні через комунікаційні портали 
про відновлення роботи мереж кінотеатрів.  

 
1. Карабаза І. А. (2019) Маркетингова стратегія у кінобізнесі: закордонний досвід просування 

кінопродукту на ринок. Науковий вісник Ужгородського національного університету (24). З. 53-57. ISSN 
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2. Мільйонні збитки, повітряні тривоги та безкоштовні сеанси. Як відновлюють роботу українські 
кінотеатри. url:https://detector.media/rinok/article/199047/2022-05-09-milyonni-zbytky-povitryani-tryvogy-ta-
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
РИНКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 
Індустрія ресторанного бізнесу в Україні піддається найсильнішому стрес-тесту в умовах глобальної 

пандемії COVID-19, світової кризи, ряду політичних факторів та несприятливої економічної кон’юнктури. 
Багато підприємств ресторанного господарства опиняються у важкій ситуації внаслідок зменшення попиту 
споживачів і одночасного зростання витрат, зокрема,витрат на оплату праці, оренду приміщень, закупку 
сировини. Важливим є те, що ресторанні господарства надають значну кількість робочих місць, допомагаючи 
вирішувати проблему безробіття. З точки доступного та поживного харчування, заклади ресторанного типу 
користуються великою популярністю серед широких верств населення. 

Загальна кількість ресторанів, кафе і барів скоротилося на 3850 закладів за 2020 рік по Україні. Про це 
свідчать дані звіту аналітичного центру «Ресторани України». На початок 2020 року в країні працювало 18 
636 закладів громадського харчування, на початку 2021 року – 14 786 закладів. Через скорочення кількості 
ресторанів, барів і кафе обсяг ресторанного ринку України скоротився на 30 % або на 6 млрд. грн. до 14,1 
млрд. грн [1]. 

 

 
Рис. 1. Динаміка зміни кількості закладів з тимчасового розміщування та діяльності  

із забезпечення стравами та напоями в Україні за 2010-2020 рр. 

Джерело: сформовано за даними [1] 
 

Як видно з рис.1, в 2010-2020 роках в Україні загалом кількість закладів із тимчасового розміщування 
зменшилась із 10113 в 2010 році до 8419 в 2020 році. При цьому, найстрімкіше зниження спостерігалось в 
2012 році. В наступні роки кількість закладів зросла. І в 2013-2020 роках зростання та зменшення їх кількості 
було незначним, сформувалась відносно стабільна мережа. 

У розрізі областей, на кінець 2021 р., найбільший показник насиченості закладами ресторанного 
господарства щодо кількості жителів мали Львівська (30,16), Київська (26,05), Закарпатська (22,72) і 
Хмельницька (20,99) області. Велика кількість ресторанних закладів у Київській, Львівській і Закарпатській 
областях, пояснюється високою популярністю цих регіонів серед туристів [1]. 

Загальна кількість ресторанів, кафе і барів скоротилося на 3850 закладів за 2020 рік в Україні. Про це 
свідчать дані звіту аналітичного центру «Ресторани України». На початок 2020 року в країні працювало 18 
636 закладів громадського харчування. Через скорочення кількості ресторанів, барів і кафе обсяг 
ресторанного ринку України скоротився на 30 % або на 6 млрд. грн. до 14,1 млрд. грн [2]. 

За останніми даними 2022 року, з початку війни в Україні закрилося близько 7 тис. ресторанів та кафе, 
а відкрилося понад 2 тис. нових закладів. Ринок зменшився приблизно на 25% порівняно з лютим 2022 року. У 
деяких областях падіння ринку становило понад 50% (Харківська, Миколаївська, Запорізька, Луганська 
області). У Київській, Одеській, Дніпропетровській областях – падіння до 30%.У західних областях 
спостерігається позитивна динаміка. У Львові та області кількість ресторанів та кафе зросла приблизно на 
30%, у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях спостерігається зростання приблизно на 
20%. Найінтенсивніше розвивався ресторанний ринок у Львові – понад 500 нових закладів в області з 
початку війни. З усіх міст на Західній Україні Львів виявився найнаповненішим. 
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У функціонуванні національної системи громадського харчування можна виділити такі сучасні тренди: 
скорочення мережі за рахунок зменшення чисельності закладів з організаційно-правовою формою юридичних 
осіб і збільшення чисельності фізичних осіб-суб’єктів господарювання, збільшення фактичного товарооборо-
ту та обсягів капітальних інвестицій при незмінній частці ринку. У перспективі високим є потенціал 
збільшення ринку громадськог охарчування за рахунок розвитку кафе, закусочних і буфетів, оскільки послуги 
цих закладів схожі з ресторанними, але за нижчими цінами. 

 
1.Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http:/ /www.ukrstat.gov.ua/ 
2. Аналіз ринку громадського харчування (HoReCa, кейтеринг, а також харчування на АЗС) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/analiz-rynka-obshestvennogo-
pitaniya-horeca-kejtering-takzhepitanie-na-azs 

3. Чаркіна Т.Ю., Марценюк Л.В., Задоя В.О., Пікуліна О.В. Стратегічні напрями управління готельно-
ресторанним бізнесом в умовах кризи. Економіка та держава, № 2, 2021. С. 19—23.  
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МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 

 
Початок повномасштабного вторгнення та ведення агресивної війни, що триває і до нині, змінили Україну 

та українців, їхні пріоритети, подекуди смаки та вподобання, купівельну спроможність тощо. Відповідно, перед 
вітчизняними підприємствами постає завдання нового знайомства зі своєю аудиторією, нове оцінювання їхніх 
потреб, бажань та очікувань, емоційного стану та суспільних настроїв, що вирують у країні. 

Зміни емоцій в суспільстві змусили багато компаній переглянути свою маркетингову політику та 
адаптувати її до нинішніх реалій, якщо виникає така потреба, а попередня політика не підходить. 

Згідно з даними опитування, проведеним Gradus Research Company у травні поточного року, показало, що 
респонденти найбільше відчувають такі емоції, як гнів, напруженість та роздратування [1]. Деякі компанії, 
керуючись думками та емоціями суспільства, перечекавши період шоку у суспільства після перших днів та тижнів 
повномасштабного вторгнення окупантів, почали будувати свою маркетингову діяльність на гніві та ненависті 
суспільства до окупаційних та ворожих військ, країни, що напала, її лідерів та тих, хто їх підтримує. 

Згідно з опитуванням, проведеним Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва у вересні 
поточного року, думаючи про власне майбутнє та майбутнє держави у респондентів найбільше виникали такі 
почуття, як надія, оптимізм та тривога [2]. Зокрема варто нагадати, що повномасштабне вторгнення в Україну 
спонукало окремих громадян та суспільство загалом займатись волонтерською діяльністю чи долучитись до 
фінансування волонтерських організацій чи збору коштів державою. Керуючись такими настроями в 
суспільстві, деякі компанії стали займатись благодійною діяльністю або стали займатись нею більше, аніж до 
того, а результати своєї волонтерської роботи чи акцій, спрямованих на допомогу державі та Збройним силам 
України стали популяризувати у ЗМІ чи соціальних медіа. З одного боку, це спосіб реклами, що керується 
суспільними настроями та очікуваннями аудиторії, з іншого ж – справді допомога та приклад для наслі-
дування. 

Також в суспільстві посилились проукраїнські позиції і тема патріотизму набрала більшої 
популярності і, відповідно, це врахували у своїй маркетинговій політиці низка компаній та підприємств. Все 
більшої популярності набирають українські бренди та українська культура і традиції [3], а підприємства у 
своїй маркетинговій діяльності все частіше використовують символи українського опору та боротьби та на 
патріотичному контексті.  

Але варто додати, що деякі компанії не змінювали, принаймні докорінно, свою маркетингову політику 
та не видозмінювали рекламу, що була до початку вторгнення. Часто це пов’язане з втомою від теми війни чи 
неможливості прив’язання товару до тем та суспільних настроїв, наведених вище. Переважно це лікарські 
засоби, продукти харчування чи засоби гігієни.  

Повертаючись до теми повномасштабного вторгнення, слід зазначити, що багато компаній не здатні 
працювати на повну потужність. Спостерігається зменшення попиту на деякі товари у зв’язку зі зменшенням 
купівельної спроможності та почуття невизначеності у споживачів. Доходи компаній, як правило, нижчі, 
особливо у малого та середнього бізнесу, а подекуди і великого. Це змусило підприємства переглянути власні 
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витрати, зокрема на маркетингову діяльність. Це спонукало більше компаній розпочати чи активніше 
розвивати власний Інтернет-маркетинг, що, як правило, вимагає менших витрат, зокрема за рахунок 
використання веб-сайтів, сторінок у соцмережах чи розміщення реклами в мережі Інтернет. 

Отже, враховуючи наведене, можна зробити висновки, що більшість компаній пристосувались до 
викликів воєнного часу та будують власну маркетингову політику на емоціях та почуттях українців, на 
трендах та символах боротьби, часто займаючись благодійністю та волонтерством. 

 
1. Як змінились життя і поведінка українців – інсайти із досліджень воєнного часу. URL: 

https://gradus.app/documents/216/ Gradus_Dentsu_05052022.pdf (дата звернення 19.10.2022). 
2. Довіра до держави: як зберегти національну єдність заради перемоги. URL: 

https://dif.org.ua/article/dovira-do-derzhavi-yak-zberegti-natsionalnu-ednist-zaradi-peremogi(дата звернення 
19.10.2022). 

3. Тренди в комунікаціях і маркетингу воєнного часу. URL: https://bazilik.media/trendy-v-komunikatsiiakh-
i-marketynhu-voiennoho-chasu(дата звернення 19.10.2022). 
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СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ БАНКУ 
 
Розробка стратегії будь-якої організації передбачає пошук шляхів подолання конкуренції на ринку. 

Отже стратегію банку можна визначити як концептуальну основу його діяльності, яка визначає цілі, завдання 
та шляхи їх досягнення та відрізняє банк від конкурентів. Як відомо, ефективна та прибуткова діяльність 
залежить від якості та загального стану стратегічного менеджменту банку та його складової – стратегічного 
маркетингу, що підтверджує важливість зазначеної проблеми. [1]. 

Стратегічний менеджмент та стратегічний маркетинг банку можуть бути визначені як система, що має 
ознаки динамічності, цілісності, конвергентності, мета якої полягає у розробці, оцінці та контролі стратегії 
розвитку банку [4]. Було підтверджено та доведено, що банк, який працює на ринках, що розвиваються, 
повинен мати комплексну стратегію ринкового розвитку, яка є достатньо гнучкою, адаптованою до доволі 
нестабільних умов зовнішнього економічного та правового середовища й такою, що враховує теоретичні та 
практичні напрацювання, які вже існують у світі [2]. 

Основним завданням стратегічного маркетингу банками є створення системи управління маркетингом 
банківської діяльністі. Ця система має формувати місію та цілі фінансової установи, розробляти і 
вдосконалювати стратегію розвитку для покращення економічних та соціальних результатів, враховуючи 
внутрішнє і зовнішнє середовище. 

Негативний вплив світової фінансової кризи на банківську систему низки країн, неспроможність банків 
ефективно здійснювати господарську діяльність в умовах нестабільності породило нову хвилю злиттів та 
поглинань у банківській сфері. Натомість, розробка практичних рекомендацій щодо реалізації стратегічного 
маркетингу має спиратись на обґрунтовану методологічну основу [4]. Стратегічний маркетинг у загальному 
вигляді складається з трьох етапів: стратегічний аналіз, розробка стратегії та безпосередньо її реалізація.  

Напершому етапі, під час здійснення стратегічного аналізу, проводиться оцінка ступеня впливу на теперіш-
ній та майбутній рівень розвитку фінансово-кредитної установи зовнішніх та внутрішніх факторів, формулюється 
їх вплив на стратегічне маркетингове планування. Наступним етапом є розробка сценаріїв, який здійснюється на 
основі стратегічного маркетингового планування. Останнім етапом стратегічного маркетингу є безпосередньо 
реалізація обраної стратегії, яка має довгостроковий стратегічний характер. Під час реалізації процесу стратегіч-
ного маркетингу, банк з метою досягнення запланованих довгострокових цілей має дотримуватися аспектів, таких 
як організаційний, фінансово-економічний, правовий тасоціальний [3]. 

Залежно від внутрішнього та зовнішнього середовища, в якому функціонує банк, формування й 
реалізація концепції стратегічного менеджменту та стратегічного маркетингу має ґрунтуватися на врахуванні 
трансформаційних змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі, в якому функціонує фінансова установа. 
Всі етапи управління процесом стратегічного менеджменту та стратегічного маркетингу комерційним банком 
повинні бути взаємопов’язані один з одним, з метою негайного втручання суб’єктів стратегічного менедж-
менту та стратегічного маркетингу в ситуації, що вимагають оперативного прийняття необхідних 
управлінських рішень для забезпечення фінансової стабільного функціонування установи [2]. 
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У сучасних умовах маркетингові стратегії стають невід’ємною складовою банківських корпоративних 
стратегій, що дає змогу фінансовим інститутам ефективно позиціонуватися у конкурентному середовищі та 
пропонувати клієнтам додаткову цінність – унікальне поєднання продукту, ціни, обслуговування, взаємо-
відносин із банком тощо. Керівництво банків повинно вибирати маркетингові стратегії з урахуванням тих 
тенденцій, які найбільше впливатимуть на їх діяльність у майбутньому [1]. 

 
1. Банківській стратегічний менеджмент: особливості та напрями розвитку [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:pJQ1KJ- 
2. Особливості стратегічного маркетингу в банках України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nauka.com/33_DWS_2013/Economics/1_149676.doc.htm 
3. Особливості стратегічного управління в банківській системі [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/58.pdf 
4. Стратегічний менеджмент банку: питання методології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream 
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ФАКТОРИ УСПІХУ TOYOTA MOTOR НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 
 
В умовах ринкової економіки майже всі учасники ринку ведуть між собою конкурентну боротьбу і 

виграє той, хто має кращі переваги. Розглянемо, які ж саме можуть бути переваги, тобто фактори успіху, на 
прикладі японської корпорації ToyotaMotor – однієї із найбільших та найвідоміших компаній з виробництва 
автомобілів у світі. Першим фактором успіху є саме продукт Toyota та його абсолютна якість. Компанія 
використовує унікальний підхід до виробництва автомобілів, у якому від початку закладений контроль якості 
на всіх етапах. Сенс виробничої системи Toyota полягає, щоб виготовляти лише необхідні вироби у чітко 
необхідний момент, у конкретній кількості [1]. 

Корпорація Toyota налічує понад 70 000 робітників, які володіють сертифікованими знаннями у сфері 
виробництва та бізнесу [5]. Компанія постійно підвищує корпоративні цінності шляхом дотримання таких 
основ як: безпека, здоров’я, якість і відповідність потребам суспільства, а також зміцнення платформи 
управління та створення гнучкої надійної організації. Примітно, що Toyota використовує команди в більшості 
своїх бізнес-сфер. Одним із принципів компанії є те, що синергія командної роботи призводить до більших 
можливостей і успіху в автомобільній промисловості. Щоб переконатися, що командна робота належним 
чином інтегрована в організаційну культуру, кожен співробітник Toyota проходить навчальну програму 
командного утворення. Особливу роль має бренд ToyotaMotor, який займає першу позицію у світі за вартістю, 
що склала 54,1 млрд. дол. США станом на 2021 рік [2]. З метою покращення іміджу компанія постійно 
проводить різні рекламні кампанії, співпрацює з великою кількістю організацій та спонсорує багато 
соціальних проєктів.  

Важливе значення відіграє глобальна присутність. Toyota, окрім Японії, виготовляє продукти на 
території США, Франції, Великобританії, Німеччини, Швеції, Швейцарії, Нідерландів, Китаю, Індії, Індонезії, 
Австралії, Південної Африки та ін. [1].В 2021 році реалізовувала товари через 175дистриб’юторів у більш, 
ніж 190 країнах світу, майже на всіх континентах[3]. Підґрунтям для вдалого існування на міжнародних 
ринках є принцип Toyotaпро повагу до мов, законодавств, культур та звичаїв кожної країни. Головними 
цілями є вести відкриту і чесну бізнес-діяльність, сприяти економічному та соціальному розвитку через 
корпоративну політику, щоб бути гідним учасником міжнародних відносин [4]. Основною маркетинговою 
стратегією Toyota є стратегія диверсифікації, яка спрямована на те, щоб її продукція відрізнялась від 
продукції конкурентів. В той час, поки Ford і GeneralMotors намагаються захопити частку ринку, 
використовуючи глобальну маркетингову стратегію, Toyota застосовує специфічні маркетингові кроки для 
кожного ринку окремо [3]. До прикладу, Ford виготовляє один тип автомобіляі виходить з ним на світовий 
ринок, тоді якToyota виробляє продукцію для продажу у всьому світі, але вона більшою чи меншою мірою 
спрямована на певну країну або ж регіон. 

Автомобільний бізнес в останні роки зазнав значних труднощів, зокрема під час пандеміїCOVID-19 
виник дефіцит напівпровідників та інших компонентів, а внаслідок розгортання війни між росією і Україною 
через перебої у логістиці постачання вартість сировини, та енергоносіїв значно зросла [5]. Однак, Toyota 
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досить швидко пристосувалась до нових умов, а саме переглянула свої виробничі плани і провела заходи 
коригування етапів виробництва. Таким чином, компанія перейшла на шлях прискореної електрифікації 
автомобілів, що відповідають світовій тенденції до вуглецевої нейтральності. 

Відомо, що Toyota зміцнює конкурентоспроможність шляхом вдалого співробітництва з іншими 
компаніями ToyotaGroup, що займаються обладнанням та комплектуючими для автомобілів [5]. Toyota Motor 
постійно займається вдосконаленням наявних та випуском нових продуктів. До прикладу, витрати на 
дослідження і розробки в 2021 році становили 94,4 млрд. єн, з яких 62,3 % на автоматизацію та 
електрифікацію [5].Toyota запровадила автоматизовані структури для підтримки організованої співпраці між 
дослідженнями, розробками та інтелектуальною власністю. Вона аналізує статус патентів у кожній галузі, а 
потім використовує результати для встановлення майбутніх стратегій створення нових продуктів. Компанія 
має великий досвід використання інновацій у своїй практиці. Особливо характерним цеє для зменшення 
негативного впливу транспортних засобів на навколишнє середовище. Екологічна стійкість є ключовим 
фактором усієї діяльності корпорації, метою якої є досягти нульових викидів СО2 на виробництвах до 2050 
року [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що для досягнення успіху на міжнародних ринках важливо мати 
конкретну стратегію розвитку компанії, дбати про виробничу систему, якість продукції, корпоративну 
культуру, навколишнє середовище, постійно вдосконалювати свою діяльність та покращувати соціально-
економічне життя споживачів, як на національному, так і на міжнародних ринках. 

 
1. Annual Financial Report of Toyota 2021 – URL: https://www.toyota-

industries.com/investors/items/2021_annual_financial_report_E.pdf 
2. Global Best Brands 2021 –URL: https://interbrand.com/best-global-brands/?filter-brand-sector=automotive 
3. Toyota Marketing Strategy: The Pride of Japanese Quality? 2022 – URL: https://blog-avada-

io.translate.goog/resources/toyota-marketing-strategy.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc 
4. Офіційний сайт – Toyota Global – URL: https://media-toyota-ca.translate.goog/environmental-

sustainability?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http 
5. TICO Report 2022 – URL: https://www.toyota-industries.com/investors/item/TICOReport2022_E_full_view.pdf 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЮ L’OREAL 
 
L'Oréal – всесвітньо відомий європейський концерн, що спеціалізується на виробництві високоякісної 

парфумерії, найбільший світовий виробник декоративної косметики, засобів для догляду за шкірою, волоссям 
та нігтями. Продукція бренду успішно реалізується більш ніж у 150 країнах[1]. 

Продуктовий портфель L`Oreal містить 35 глобальних брендів, а станом на 2021 рік було 
зареєстровано 517 патентів [2]. L`Oreal пропонує великий вибір товарів у широкому діапазоні цін у всіх 
категоріях: догляд за шкірою, макіяж, догляд за волоссям, фарба для волосся, аромати та інші, включаючи 
гігієну. Їхні бренди постійно оновлюються, щоб завжди ідеально відповідати вподобанням споживачів. Вони 
продовжують збагачувати цю колекцію рік за роком, щоб охопити нові сегменти та географії та відповідати 
новим запитам. Загалом всі продукти діляться на 4 взаємодоповнюючі підрозділи, кожен з яких розвиває 
особливе бачення краси для свого відповідного ринку, зокрема: люксові товари (дають 38,2% прибутку 
компанії), споживчі товари (дають 37,9% прибутку компанії), активні косметичні продукти (дають 12,2% 
прибутку компанії); професійні товари (дають 11,7% прибутку компанії)[2]. 

У L'Oréal Luxe місія полягає в тому, щоб надавати споживачам найкращі продукти та досвід бренду, 
роблячи його унікальним. Завдяки сильному, збалансованому та взаємодоповнювальному портфоліо вони 
можуть задовольнити потреби кожного споживача з будь-якого рівня цін. У цьому підрозділі портфоліо 
складається з 26 брендів , з яких 17 є світовими брендами, включно з великими брендами, які прагнуть до 
багатьох експертів, як-от Lancôme, Yves Saint Laurent і Giorgio Armani [3]. У L'Oréal Consumers Products місія 
полягає в тому, щоб демократизувати найкраще з краси, і краса має бути стійкою. Завдяки різноманітності 
брендів та їхніх спільнот розвиваються нові тенденції, щоб створювати найактуальніші та екологічні 
косметичні продукти, роблячи їх доступними для всіх і кожного в усьому світі. L'Oréal Paris є брендом краси 
№1 у світі, косметичним брендом №1 –Maybelline NewYork, натуральним брендом №1 – Garnier, а також 
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NYX Professional MakeUp[4]. Окрім цих чотирьох культових світових брендів, є ще унікальне портфоліо 
брендів, серед яких Essie, Stylenanda 3CE, La Provençale Bio та інші [5]. 

У L'Oréal Active Cosmetics місія – допомогти кожному в його прагненні здорової та красивої шкіри. 
Підрозділ Active Cosmetics є світовим лідером у сфері дермокосметики з міжнародними брендами засобів для 
догляду за шкірою, рекомендованими фахівцями в галузі охорони здоров’я та розповсюдженими в закладах 
охорони здоров’я по всьому світу. Тут портфоліо брендів складається з 6 брендів із Франції та США. Вони 
пропонують широкий асортимент засобів для догляду за шкірою та волоссям, щоб задовольнити всі 
очікування, пов’язані з красою та здоров’ям шкіри: від дерматологічних та естетичних засобів догляду за 
шкірою до натуральних рішень і від найдоступніших ліній до найпреміальніших[6]. 

У L'Oréal Professional Products місія полягає в підтримці перукарів і розвитку індустрії волосся 
стабільним шляхом, приносячи користь усім. Компанія Professional Products заснувала групу L'Oréal понад 
110 років тому. Компанія завжди створює зв’язки міжбрендами, професіоналами та споживачами на кожному 
ринку. Їхня місія полягає в тому, щоб заново відкривати професійну красу та очолити цифрову 
трансформацію галузі з підходом, орієнтованим на клієнта. Завдяки 6 глобальним брендам і 3 місцевим 
брендам по всьому світуL'Oréal Professional Products надає професіоналам і споживачам завжди кращий, 
безпечний і стійкий професійний догляд за волоссям[7]. 

Але не зважаючи на успіх усіх наявних брендів, компанія завжди використовує потужність техно-
логій та інновацій, щоб розробити та вивести на ринок нові продукти в рекордно короткий термін і зробити 
красу доступною для всіх. Наприклад, бренд Lancôme запустив My Shade Finder – технологію штучного 
інтелекту, яка сканує шкіру, щоб знайти правильний відтінок, який відповідає тону шкіри. Бренд Biotherm 
запускає новий пілотний проект зі зменшення відходів упаковки за допомогою своєї легендарної сироватки. 
Коли пляшка Life Plankton Elixir спорожніє, споживачі можуть легко наповнити її за допомогою Life Plankton 
Elixir Blue Fountain за допомогою спеціально навченого консультанта з краси. Щоб забезпечити екологічно 
відповідальний і унікальний салон і домашній досвід, L'Oréal і Gjosa об’єдналися, щоб створити Water Saver, 
нову технологію, яка робить доступним для кожного раціональне використання води. За допомогою цієї 
технології вони планують скоротити споживання води на 60%, щоб зберегти цей життєво важливий і 
дорогоцінний ресурс[8]. 

Отже, можемо зробити висновок, що такий успіх компанії L’Oreal забезпечує їх політика мульти-
брендингу, щоб кожен споживач міг задовольнити свої потреби продукцією саме цієї компанії.Але також 
велику роль відіграє те, що компанія не стоїть на місці, а постійно застосовує інновації та впроваджує нові 
технології, щоб завжди давати своїм споживачам найкраще.  І ми бачимо, що саме така політика є 
найефективнішою, адже завдяки цьому власниця компанії – онука засновника фірми, вже шостий рік поспіль 
залишається найбагатшою жінкою Франції, а компанія L’Oreal більше 100 років успішно функціонує на 
ринку.  

 
1. L’Oreal: Історія створення та успіху. URL:https://lindeal.com/business/loreal-istoriya-sozdaniya-i-

uspekha-kompanii. 
2. 2021 Annual Report, theessentials – L’Oréal. URL:https://www.loreal-finance.com/system/files/2022-

03/LOREAL_2021_Annual_Report.pdf. 
3. L’Oréal Luxe Division. URL:https://www.loreal.com/en/loreal-luxe/. Euromonitor international, 2019 рік. 

URL:https://www.euromonitor.com/consumers-in-2019/report. 
4. Consumer Products Division. URL: https://www.loreal.com/en/consumer-products-division/. 
5. Active Cosmetics Division. URL: https://www.loreal.com/en/active-cosmetics-division/. 
6. Professional Products Division. URL: https://www.loreal.com/en/professional-products-division/. 
7. Innovating Through Products. URL: https://www.loreal.com/en/beauty-science-and-technology/beauty-

tech/innovating-through-products/. 
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ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ  
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Маркетингові комунікації – це один із елементів комплексу маркетингу організації. Ними можна 

назвати інформаційні повідомлення, спрямовані на передачу інформації про товарта підприємство цільовим 
аудиторіям і встановлення зв'язку з ними. Сьогодні необхідно їх формуватизогляду на нові умови функ-
ціонування підприємств – фінансові та контекстні, ціннісні та стратегічні. 

У формуванні маркетингових комунікацій підприємств  наразі слід враховувати два головні компо-
ненти[1]: 

− технічний – як саме, з використанням яких інструментів та бюджетів організувати ефективне 
просування продукції; 

− змістовний – на чому саме наголошувати, які цілі використовувати.  
Загалом ключовими змінами сьогодення стали [2]: скорочення бюджетів на маркетингову та 

рекламну активність підприємств, перегляд асортименту їх продукції та пошук нових ринків збуту, загальна 
оптимізація витрат та скорочення інвестицій, перегляд маркетингової цінової політики та самого підходу до 
ціноутворення.  

Головним трендом у маркетингу в умовах воєнного стану є також суттєве збільшення витрат на 
соціальні проекти та підтримку країни. Підприємства та населення виділяють кошти на надання гуманітарної 
допомоги, підтримання благодійних фондів та ЗСУ, організовують різноманітні заходи на підтримку У 
країни.   

Щоб адекватно реагувати на сучасні виклики, маркетингу слід сильніше фокусуватися на аналітиці, 
вносити зміни у всі складові маркетингової діяльності підприємств: комунікаційні стратегії, товарний асортимент, 
цінові стратегії, формування маркетингових бюджетів, ведення роботи з партнерами і підрядниками. У су-
часних умовах зростає також загальна згуртованість бізнесу, що призводить до виникнення різних партнерств 
і колаборацій: з конкурентами, з українськими митцями, а також з фондами та брендами для збирання коштів 
та їх переказ на ЗСУ та ТРО, для забезпечення ринку необхідними товарами, для розроблення нових 
продуктів, що відповідають потребам армії та населення тощо. 

Що ж до інших змін у маркетингу, то варто згадати перерозподіл бюджетів серед каналів комунікації. 
Телебачення наразі –не на першому місці за часткою витрат.Також, все більше компаній переходять з плат-
них каналів комунікацій на безкоштовні.Багато компаній ведуть сторінки у соціальних мережахіздійснюють 
збут онлайн. На рис. 1 відображено зміни у використанні підприємствами засобів поширення інформації про 
себе та свою діяльність [2]. 

 

 
Рис. 1. Зміни у використанні підприємствами засобів поширення  

інформації про себе та свою діяльність 
 

Надпотужним трендом сучасності стало все українське. Принти на одязі, відповідний дизайн, пере-
рахування частини прибутку на потреби ЗСУ, новий неймінг – ось лише кілька практик з багатьох у 
маркетинговій діяльності вітчизняних підприємств. Так, ПрАТ «Тернопільський молокозавод» (ТМ "Молокія") 
підтримала кампанію Офісу Президента "Сміливість" і презентувала бренд саме під такою назвою. Інший 
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приклад – круасан "Джонсонюк" у київській кав'ярні. Ідеальний кейс «Ми замість я», що використав бренд 
«Галичина». Дана молочна компанія написала на усіх пляшках з молоком замість назви «Галичина» назви всіх 
регіонів в Україні і цим самим визначила те, що всі українці підтримують: і Крим, і Донбас, і інші тимчасово 
окуповані області належать до України[1]. 

 
1. Сідельникова А. Як робити маркетинг під час війни. Що оптимізувати, як комунікувати, до чого 

готуватися. URL: https://skvot.io/uk/blog/marketing-during-the-war (дата звернення 20.10.2022). 
2. Тенденції в управлінні маркетинговими комунікаціями під час війни: стан справ та майбутнє 

українських компаній-рекламодавців. URL: https://vrk.org.ua/news-events/2022/advertisers-research-2022.html 
(дата звернення 18.10.2022). 
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КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ВІЙНИ 
 

Соціально-відповідальний маркетинг полягає у виявленні та задоволенні потреб споживачів з ураху-
ванням потреб суспільства загалом та є практичним вираженням зовнішньої складової концепції соціальної 
відповідальності бізнесу [1]. Це означає, що підприємства та організації несуть відповідальність за значний 
внесок у розвиток суспільства та забезпечення того, щоб їхня діяльність не завдавала шкоди соціальному, 
економічному та екологічному добробуту суспільства. 

Глобальні наслідки повномасштабного вторгнення росії в Україну були посилені позицією багатьох 
транснаціональних корпорацій, які продемонстрували свої погляди на ситуацію.  Останні дані свідчать про те, що 
понад 100 організацій вийшли з ринку росії або скоротили свою діяльність після того, як росія оголосила війну 
Україні. Ці транснаціональні корпорації були змушені зробити це через санкції, накладені урядами країн на 
агресора, або за власним бажанням і в знак протесту проти дій росії. Такі гіганти, як General Motors, British 
American Tobacco, Colgate-Palmolive, Shell, Deutsche Bank, FedEx, Accenture і Amazon, відреагували на цей 
конфлікт. І це є правильне рішення соціально-відповідального маркетингу компанії у такій складній ситуації. 
Очевидно, що транснаціональні корпорації рідко залишаються нейтральними сторонніми спостерігачами, оскільки 
вони або стають рушіями, або об’єктами конфлікту в приймаючій країні. 

Проте, є компанії такі, як Nestlе, одна з найбільших у світі харчових корпорацій, яка вирішила 
залишитися на ринку росії, але оголосила, що скоротить свою діяльність і зосередиться лише на постачанні 
основних продуктів харчування, таких як дитяче та медичне/лікарняне харчування. Далі транснаціональна 
компанія заявила, що припинила всю рекламу та призупинила будь-які капіталовкладення в росії до 
вирішення конфлікту. Крім того, Nestlе не очікує отримання прибутку в країні, але пожертвує будь-який 
прибуток, який вона отримає, на гуманітарну допомогу Україні. 

Щодо українського бізнесу, то незважаючи на повномасштабне російське вторгнення, він  поступово 
відновлює роботу та адаптується до роботи в умовах війни. Очевидно, що малому бізнесу в сучасних умовах 
складніше, аніж великим компаніям, бо їх запас міцності значно менший. Але навіть в таких складних умовах як 
великий, так і малий бізнес намагається максимально підтримувати власний персонал та допомагати країні [2]. 

З початку війни українські підприємства активно допомагають суспільству – як значними фінансовими 
внесками, так і іншими ресурсами. Зокрема, українські ІТ-компанії зібрали понад 710 млн. грн. у перші дні 
війни, а також підтримують різні волонтерські ініціативи: збирають кошти за кордоном, забезпечують 
медикаментами, засобами захисту та комп’ютерним обладнанням ЗСУ та ТРО, створюють онлайн-платформи 
для пошуку житла, допомоги армії тощо [3]. Заклади харчування в усій країні також розгорнули свій фронт 
боротьби. Низка ресторанів, кафе й кав’ярень почали безкоштовно готувати їжу для ЗСУ та ТРО чи 
перетворилися на склади для зберігання продуктів. Українські бренди одягу також підтримують ЗСУ, зокрема 
шиють спеціальний одяг для військових, берці чи бронежилети. Крім того, бренди почали створювати 
патріотичні капсульні колекції для допомоги армії. З кожного замовлення 10% магазини відправляють на 
підтримку ЗСУ. 

Український бізнес мусить швидко реагувати на нові запити суспільства, які значно змінились після 
початку війни. Споживачі почали цікавитись у підприємців, що вони роблять для добробуту країни та її 
мешканців. Тому після перемоги, важливими стануть проєкти із реабілітації українських військових, 
підтримки вразливих категорій людей, що залишись без житла через російську агресію, та участь у відбудові 
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країни. Український бізнес, що вчиться працювати в екстремальних умовах та підтримувати Україну, має 
стати сильнішим та більш успішним. 

 
1. Зеленко О.О. Соціально-відповідальний маркетинг як невід’ємна складова соціальної 

відповідальності бізнесу.  Економічний простір. 2008. №19. С. 24–29. 
2. Що турбує бізнес в Україні під час війни. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/glavnaya-zadacha-

vystoyat-bespokoit-biznes-1655831867.html (дата звернення 21.10.2022). 
3. Як українські підприємства відкрили свій фронт для допомоги у війні. URL: 
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МАРКЕТИНГ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

У неприбуткових організаціях використовують некомерційний маркетинг, його ще порівнюють із 
соціальним маркетингом.  

Некомерційний маркетинг – це діяльність некомерційних організацій чи фізичних осіб у конку-
рентному середовищі, котра заснована на принципах класичного маркетингу та спрямована на досягнення 
цілей, які безпосередньо не пов’язані з отриманням прибутку. Ціль некомерційних суб’єктів визначено як 
досягнення соціального ефекту – результату їх діяльності, який спрямований на благо суспільства в цілому чи 
окремих груп населення, який не пов’язаний із отриманням прибутку. При цьому некомерційний маркетинг 
розподіляють на такі види[1, с. 55]: маркетинг державних некомерційних суб’єктів, маркетинг недержавних 
некомерційних суб’єктів, маркетинг фізичних осіб, які займаються некомерційною діяльністю. 

Соціальний маркетинг – це маркетинг, який використовують для неприбуткових чи неурядових 
організацій. Замість намагань продати продукт, соціальний маркетинг «продає» спосіб покращення життя, 
суспільства. І хоча основні концепції маркетингу залишаються ті ж, однак соціальний маркетинг може бути 
складнішим[2, с. 8]. Важливо також відзначити, що соціальний маркетинг – це не лише «соціальні медіа». 
Маркетинг через соціальні мережі може бути лише частиною маркетингового плану. Соціальний маркетинг – 
це також загальна стратегія неурядових організацій, яка спрямована на збільшення публічності та підтримки. 
Відмінна риса маркетингу неприбуткових організацій полягає у тому, що не завжди можна щось дати, 
показати або пообіцяти клієнту, а особливо в найближчій перспективі. Тому значних зусиль у діяльності 
громадських організацій потребує саме переконання людини, що в результаті зміни своїх дій вона зможе мати 
певні преференції в майбутньому. 

На відміну від традиційного маркетингу, для громадських організацій постачальниками є спонсори, а 
саме індивідуальні, групові, фондові джерела ресурсів (фінансових, матеріальних, інформаційних), які 
організація отримує безоплатно. Такими постачальниками-спонсорамиможуть бути компанії, а саме пред-
ставники бізнес-сектору, фонди вітчизняних та закордонних державних утворень.  

Нині все частіше з’являється практика створення партнерства як форма взаємодії ключових учасників 
ринку з метою взаємного обміну необхідними ресурсами. Бізнес найчастіше утворює партнерські відносини з 
державою та громадами у сферах охорони здоров’я, розвитку місцевих спільнот або захисту оточуючого 
середовища.  

Розглянемо, як відбувається маркетинг неприбуткових організацій на прикладі діяльності відділу мар-
кетингу у відокремленіймолодіжній громадській організації “АЙСЕК в Україні”.Варто зазначити, що 
маркетинг вцій організації має багато складових: 

− розповсюдження інформації про поточну діяльність організації і висвітлення найважливіших 
аспектів життя суспільства; 

− проведення та аналіз рекламних кампаній усіх подій і проектів організації; 
− синергія з іншими відділами для отримання інформаціїпро кожен проект; 
− виходи в медіа; 
− організація університетськихподій, участь в алеях можливостей; 
− співпраця з партнерами, зазвичай на безоплатній чи бартерній основі; 
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− довготривалі партнерства з компаніями, пабліками у соціальних мережах, медіа, з університетами, 
профбюро інститутів, іншими громадськими організаціями, просторами для розвитку та моло-
діжними центрами тощо. 

Основними цілями маркетингу в ВМГО “АЙСЕК в Україні” є: 
− розповісти про цінності, які сповідує організація;  
− залучити молодь до подій та проектів, що проводить організація; 
− повідомити про можливості стажування та волонтерства за кордоном; 
− привернути увагу до проектів допомоги Україні; 
− надати можливість розвитку, отримання практичного досвіду та покращення лідерських навичок 
молоді тощо, 

− зробити бренд АЙСЕКу більш впізнаваним, а саму організацію більш відомою. 
Отже, маркетинг неприбуткових організацій має свої особливості, а результат його діяльності 

спрямований на благо суспільства та не має мети отримання прибутку. Цей вид маркетингу є дуже важливим 
та забезпечує ефективну діяльність громадських та некомерційнихорганізацій.А від початку повномасштаб-
ної війни в Україні соціальний маркетинг став надзвичайно актуальним, ми насправді зіштовхуємося з ним 
щодня, у різних його формах. 

 
1. Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності: теорія і практика: Монографія. / 

Т.М. Борисова.— Тернопіль: Астон, 2015. – 284 с. 
2. Ефективність використання некомерційного маркетингу громадськими організаціями України: 

результати опитування, проведеного у 2011 р. /Упоряд. Х. Павлик, Н. Бордун. – Львів: Сполом, 2011. – 48 с.  
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ЛОГІСТИКА КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 
 

Нове десятиліття для логістики в України почалося складно. У 2020 – 2021рр. поширення COVID-19 
створило багато проблем для української і світової  логістики, зокрема, для забезпечення ланцюгів поста-
чання. Такі негативні тренди як закриття виробництв, закриття кордонів, підвищення санітарних вимог, 
дисбаланс вантажопотоків – стало серйозними ударом для логістики в Україні [1].  У  2022р. зі стартом 
повномасштабної військової агресії зі сторони росії українська логістика зіштовхнувся з рядом нових 
викликів: зруйнована інфраструктура, закриті порти, неможливість без проблем переміщатися по території 
України [2]. 

Ці кризові ситуації, окрім фінансових збитків, призвели і до інших наслідків. Серед них можна 
виділити наступні: 

− криза ланцюгів постачання. Внаслідок закриття кордонів були порушені налагоджені ланцюги 
постачань; 

− труднощі із закупівлею сировини та товарів. Проблеми пов’язані насамперед з обмеженістю 
асортименту й постачальників, закриттям кордонів, блокуванням портів та навантаженням на 
залізничну інфраструктуру [3]; 

− відмова від накопичення. Чим більше товарів знаходиться на складах, тим вищий обсяг заморожених 
фінансів. Утримання товарів на складах стало небезпечним, у разі атаки їх можна втратити; 

− переміщення складських потужностей. Найбільший хаб  знаходився у Київській області. З почат-
ком бойових дій компанії змушені були перевезти товари на захід України, де фактично відсутні 
складські площі таких значних обсягів; 

− дефіцит кадрового потенціалу. Це стосується усіх ланок: від менеджменту до працівників складу, 
де кожен є рівно важливим у процесі реалізації товару [4]. 

Задля подолання цих наслідків, а також проблем, які виникли через кризові ситуації, потрібно вжити 
комплекс заходів. В цей комплекс входять наступні заходи: 

1. Перехід від глобалізації до регіоналізації. Повністю відмовитися від глобалізації неможливо, але 
потрібно максимізувати цей процес: чим коротший ланцюг постачання, тим менше зовнішніх факторів 
впливають на нього, а також легше і швидше можна реагувати на будь які непередбачувані ситуацій в цьому 
ланцюгу. 

2. Глобальне залучення процесу цифровізації у існуючі та нові ланки економіки. Даний процес вже 
запущений, але потрібно його розвивати і далі. До прикладу електронні черги на кордоні дозволили б 
ефективніше управляти потоками вантажів та економити час перевізників. 

3. Формування нових ланцюгів постачання. Внаслідок коронавірусу та військових дій зруйновано достатньо 
велику кількість  ланцюгів постачання, відповідно їм на заміну повинні бути сформовані нові ланцюги постачання, 
які будуть більш гнучкими і зможуть раціональніше протистояти форс мажорним обставинам. 

4. Розвиток військової логістики. Для забезпечення безпеки країни необхідно розвивати військову 
логістику, яка повинна проявлятися у таких напрямках як вчасне, якісне забезпечення  армії всім необхідним 
продовольством, військовим спорядженням, правильною організацією транспортного забезпечення, виходячи 
з умов сьогодення. 

5. Розвиток гуманітарної логістики. Військові дії зумовили появу нового напряму логістики: 
гуманітарного. Він спричинений формуванням гуманітарних потоків, логістичних хабів, тобто є потреба 
залучення концепції логістики стосовно логістичних хабів Європи, оптимізації переміщення потоків через 
кордони, консолідація їх у логістичних хабах України відповідно до потреб регіонів. 

Таким чином задля оптимізації логістики в кризовій ситуації потрібно на найвищому керівному рівні 
держави створити програму в яку б входили заходи наведені вище. Це допоможе їй максимально швидко 
вийти з кризового періоду. 
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Диджиталізація логістики в 2021 році є невід'ємною частиною розвитку компанії. Перед бізнесом 
ставиться ряд завдань, серед яких поліпшення якості обслуговування, автоматизація робочих процесів, 
зведення ймовірності помилок до мінімуму і оптимізація роботи всередині компанії. Ще однією важливою 
місією є зниження витрат. Диджиталізація процесів логістики дозволяє вирішити ці завдання. [1] 

Логістичний бізнес працює за своїми законами та стандартами. Але впровадження нових технологій 
докорінно змінило підхід до комунікації всередині компанії, підходу до роботи з посередниками та 
виконавцями та до роботи з клієнтами. Диджиталізація логістичного бізнесу дозволяє автоматизувати багато 
робочих процесів, зняти з менеджерів рутинні завдання, покращити комунікацію всередині компанії, знизити 
витрати. Використання нових технологій виводить компанію на інший рівень і дозволяє масштабуватись. [2] 

Процеси логістики відбуваються у багатьох сферах бізнесу. Це компанії, які займаються вантажними 
перевезеннями, виробничі підприємства, торгові представники, дистриб'ютори. Логістика – один із головних 
процесів, що забезпечують доставку товару клієнту, як у B2B, так і у B2C сегменті. [2] 

Диджиталізація логістики – це процес впровадження нових технологій в компанію, що дозволяють 
автоматизувати багато завдань, звести рутинну роботу до мінімуму і поліпшити взаємодію як всередині 
компанії, так і з зовнішнім світом. Простіше кажучи, це система, що дозволяє повністю контролювати всю 
діяльність компанії та підбирати найвигідніші рішення. [1] 

Що дає діджиталізація логістичних процесів бізнесу. У компанії є проблема: висока вартість доставки 
вантажу з точки А до точки Б. Завдання: знизити витрати. Це досягається шляхом запровадження діджитал 
інструментів. Наприклад, розробляється додаток для клієнтів, які бачитимуть маршрут транспорту реальному 
часі. Це знижує навантаження на менеджерів. Документообіг оцифровується і учасникам процесу не 
доведеться довго поратися з паперами.  

Далі автомобіль оснащується системою контролю палива, що унеможливлює розкрадання. Логістичні 
системи будують оптимальний маршрут в автоматичному режимі. Системи керування складом дозволяють 
прискорити вивантаження-навантаження та мінімізувати помилки. У результаті значно скорочується час на 
обробку доставки, зменшується ймовірність втрат, знижуються витрати на обслуговування транспорту, 
простої. Як наслідок – виконується головне завдання – витрати знижуються. [2] 

Диджиталізація логістичних процесів для бізнесу дає величезні переваги, ось основні з них: спрощення 
комунікації; автоматизація планування перевезення; контроль перевезення у реальному часі; планування 
замовлень; контроль виконавця; робота зі складом; аналітика та звітності; управління бюджетом. Це не всі 
завдання, які виконує діджиталізація процесів логістики у компаніях. Варто зазначити, що без неї можна 
вести бізнес. Але навіть молоді компанії, які лише виходять на ринок, матимуть переваги при впровадженні 
діджитал інструментів. Це сучасний підхід, якого має прагнути компанія, якщо хоче залишатися над ринком, 
зростати і збільшувати обороти. 

Які інструменти діджиталізації впроваджуються для покращення логістичних процесів. Процеси 
диджиталізації досить складні та трудомісткі. Вони включають велику кількість інструментів, причому багато 
з них розробляються індивідуально для бізнесу. 

Незважаючи на велику кількість інструментів, які допомагають діджиталізувати бізнес, умовно їх 
можна об'єднати у дві найпоширеніші системи: WMS та TMS. Це комплексні рішення, що дозволяють 
покращити логістику компанії незалежно від її напряму діяльності. Вони включають набір інструментів, які 
дозволяють вирішувати бізнес-завдання [2]. 
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Диджиталізація сфери логістики є, якщо не обов'язковим, то дуже необхідним процесом, що дозволяє вийти 
на новий рівень. Утримання клієнтів на тлі зростаючої конкуренції, надання якісних послуг, зниження витрат на 
організацію логістики дозволяють виконувати роботу правильно та ефективно. Так що впровадження сучасних 
технологій в логістичну компанію – невід'ємний крок до масштабування і зростання [1]. 

 
1. Як діджіталізація логістичних процесів допомагає бізнесу [електронний ресурс «Dsnews.ua», – 

режим доступу: https://www.dsnews.ua/ukr/novosti_kompaniy/kak-didzhitalizaciya-logisticheskih-processov-
pomogaet-biznesu-27082021-435144 

2. Діджиталізація логістичного бізнесу [електронний ресурс «WEZOM», – режим доступу: 
https://wezom.com.ua/ua/blog/didzhitalizaciya-logisticheskogo-biznesa 
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Нинішня війна перш за все вплинула на морські перевезення в Європі, оскільки всі українські порти 
були закриті після початку вторгнення, а деякі європейські оператори морських терміналів відмовилися 
приймати судна, які перевозять вантажі до Росії. У британських портах заблокували судна під прапором Росії, 
а поставки з них до Росії та Білорусі були призупинені багатьма транспортними службами. Окрім того, 
блокування портів спричинило брак робочої сили на суднах, оскільки українські моряки залучені у бойових 
діях. Це лише кілька прикладів, які демонструють труднощі, з якими зіткнулися логістичні компанії [1]. 
Безпосередній вплив на морські перевезення має й вартість пального. На додаток до цього стрімко зросло 
страхування морських вантажів. 

Вплив війни на глобальні контейнерні перевезення доволі незначний, оскільки їх обсяги невеликі, а 
міжконтинентальні маршрути в регіоні обмежені. Однак зміна маршруту вантажів, що прямують до Росії, і 
додаткові митні перевірки для товарів подвійного призначення збільшують завантаженість портів у Європі, і 
опосередковано впливають на решту світу [2]. 

На залізничні вантажні перевезення вплив не настільки великий як на морські, але все ж помітний. 
Близько 4% залізничних вантажів Китай-Європа проходили через Росію (Транссибірський маршрут) і 2% 
через Україну. На початку березня маршрути через Україну зупинені, а інші маршрути (зокрема через Росію 
та Білорусь) досі працюють, але зі зростаючим ризиком блокування в майбутньому.  

Слід вказати на той факт, що війна призвела до появи нових альтернативних маршрутів, таких як 
південні маршрути через Туреччину. Їх завдання полягає в тому, щоб швидко розширити масштаби, 
враховуючи потенційні вузькі місця в сполученнях через Каспійське море [2]. Проте обсяги залізничних 
перевезень недостатні і це також посилює проблему пропускної здатності контейнерних перевезень і заторів 
у портах Європи. 

На вантажні авіаперевезення вплив поточних подій також суттєвий. Повітряний простір над Росією і 
Білоруссю закритий для польотів країн, які ввели проти них санкції. Водночас повітряний простір над 
Україною також закрито, щоб уникнути небезпеки для цивільних літаків. Ця заборона призвела до зміни 
маршрутів і зробила їх довшими, що призвело до значного збільшення витрат і ризиків. Очікується, що 
тарифи на вантажні авіаперевезення залишаться високими, і це особливо може вплинути на експрес-доставку 
продовольчих товарів, що мають обмежений термін придатності [1]. 

Дорожні вантажні перевезення також значно постраждали – на даний час основні автомобільні 
перевізники (UPS, FedEx, DHL)  не працюють в Україні та Росії. Низка менших операторів продовжує працю-
вати, але не дає зобов’язань щодо термінів доставки. Альтернативні маршрути автомобільного транспорту, 
напр. через Туреччину та Південний Кавказ, навпаки виграють від поточних збоїв у транспортуванні завдяки 
своїй гнучкості [3]. Крім того також залишаються актуальними проблеми з трудовими ресурсами, оскільки 
водії певних компаній перевізників не можуть працювати в регіоні конфлікту [4]. Але основною проблемою 
все-таки є зростання ціни на пальне. 

Як висновок можна сказати, що війна в першу чергу впливає на логістику країн, що воюють, адже через 
бойові дії перевозити товар стає складно, дороговартісно та небезпечно. Крім того війна відповідно впливає 
на поставки сировини, або товарів, які виробляються в даних країнах. Таким чином в світі, з початком війни, 
з’явилися проблеми з вивезенням зерна та інших товарів з України, а також викликані нею санкції 
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спричинили проблеми з нафтою і газом, та іншою сировиною, яку поставляла Росія. Через наявні проблеми 
постачальники повинні вносити корективи у свою логістику, оскільки майже всі види транспорту 
постраждали: вантажівки, кораблі, літаки. Нестабільність ланцюгів постачання змушує багато компаній 
уперше задуматися про суттєві зміни у своїх стратегіях щодо постачальників, транспортних засобів, 
розміщення виробничих потужностей і каналів розподілу.  

 
1. Як війна в Україні трансформує європейську логістику та впливає на ціни URL: 

https://wellpack.org/how-the-war-in-ukraine-transforms-european-logistics-and-affects-prices/ 
2. Вплив російсько-української війни на глобальну логістику – URL: 

https://research.rabobank.com/far/en/sectors/fa-supply-chains/russia-ukraine-war-impact-on-global-logistics.html 
3. Вплив війни в Україні на ланцюг поставок URL: https://piernext.portdebarcelona.cat/en/logistics/the-

impact-of-the-ukraine-war-on-the-supply-chain/ 
4. Як війна в Україні змінює світову логістику URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/24/688538/ 
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ЛОГІСТИКА НА ВІЙНІ: ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК 

 
Новий етап російсько-української війни став випробуванням для бізнесу. Складнощі з вантажо-

перевезенням спонукали негайно трансформувати та оптимізувати бізнес-процеси. Один із ключових викли-
ків, з якими змушені були зіткнутися українські компанії, – переформатування логістики, трансформацію 
логістичного сектора та розподілу ланцюгів доставки. Уже зараз видно, які у цій індустрії відбуваються 
зрушення – від поглиблених кооперацій між окремими країнами до прецедентних наднаціональних рішень.  

Ці кризові ситуації, окрім фінансових збитків, призвели і до інших наслідків. Серед них можна 
виділити наступні: 

• Відмова від накопичення.  
• Зміна складських умов.  
• Складнощі з закупівлею товарів.  
• Ускладнення логістичних операцій. З 24 лютого майже всі порти України заблоковані. Працюють 
лише Усть-Дунайський, Кілійський, Ізмаїльський, Ренійський. Однак вони забезпечують лише 
десяту частину довоєнної потужності перевалки всього обсягу. Закриті порти України – це 
проблема, яка впливає не тільки на економіку нашої країни, але й на інші держави. 

Наразі є брак транспорту та водіїв. Саме тому на час війни уряд дозволив сідати за кермо вантажівки 
навіть водіям з посвідченням категорії B. Також дозволили водіям призовного віку перетинати кордон. Для 
цього слід оформити спеціальну заявку в системі «18−60» для реєстрації. Таким чином влада намагається 
подолати дефіцит водіїв фур. 

З початком війни кардинально змінився загальний вантажопотік залізницею. В даний момент 
залишилася можливість транспортувати експортні вантажі тільки на решту портів в гирлі р. Дунай або на 
західні прикордонні переходи. З чотирьох портів, що залишилися, тільки до двох проведена залізниця – порти 
Рені та Ізмаїл. З Польщею працює 4 прикордонних переходи, по 2 прикордонних переходи є з Румунією, 
Словаччиною та Угорщиною. І з Республікою Молдова ще функціонує перехід Рені – Джурджулешти. 

Щодо впливу на зовнішню та внутрішню логістику, то: 
• На зовнішню логістику сильно вплинуло закриття портів, що в результаті призвело до створення 
черг з вантажівок на прикордонних переходах довжиною до 30 км. 

• Для внутрішньої логістики стало проблемою те, що основний потік товарів йде із заходу країни в 
центр і на схід. А назад везти нічого, бо стоять виробництва і т.д. 

Одне з рішень, щоб запобігти глобальній кризі – це допомога наднаціональних об’єднань, зокрема 
Єврокомісії. Цей орган заявив, що буде просити окремі країни надати пріоритет експорту зерна над іншими 
перевезеннями, а також тимчасово дозволити збільшити кількість українських та молдавських перевізників у 
Європейському Союзі. Водночас українська влада заявила про плани поетапного переходу на більш вузькі 
колії – для залізничного з’єднання України з ЄС. Адже єдиний вихід – це знаходити альтернативи в існуючих 
умовах і попри війну підтримувати та стимулювати економіку України. Щоб зберегти економічну 
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стабільність та створити фундамент для післявоєнного відновлення, вже зараз треба починати лібералізацію, 
приватизацію та реформування фіскального сектору. 

 
1. Логістика на війні: зміни в організації доставки товарів очима девелопера, 3PL оператора та 

рітейлера .URL https://rau.ua/novyni/logistika-alterra-fm-logistic-apg/ 
2. Логістика та міжнародна торгівля в Україні в умовах війни URL: https://eba.com.ua/logistyka-ta-

mizhnarodna-torgivlya-v-ukrayini-v-umovah-vijny/ 
3. Логістика під час війни. URL: https://zaxid.net/logistika_pid_chas_viyni_n1538608 
4. Логістика війни. Як змінились вантажні перевезення в Україні. URL: 

https://biz.nv.ua/ukr/experts/perevezennya-v-ukrajini-pid-chas-viyni-gumanitarni-vantazhi-obmezhennya-na-
perevezennya-50231625.html 

5. Логістичні проблеми під час війни URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3566470-
logistika-pid-cas-vijni-ak-ukrainskomu-biznesu-organizuvati-transportni-potoki.html 

6. Як війна в Україні змінює світову логістику. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/24/688538/  
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УПРАВЛІННЯ ЗЕЛЕНИМИ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ 
 

Управління зеленими ланцюгами постачання (GSCM) – це підхід, який інтегрує екологічні методи в 
традиційне управління ланцюгами поставок. Його мета полягає в тому, щоб зменшити шкоду, яка виникає на 
кожному етапі створення продукту – закупівлі, виробництві, управлінні запасами, дистрибуції та логістиці. 

Концепція зеленого ланцюга поставок виникла для пом'якшення деградації навколишнього середовища 
та контролю забруднення повітря, води та відходів шляхом прийняття зелених практик у бізнес-операціях.[1]. 
Безперечно, основна ідеологія зеленої концепції полягає у підвищенні екологічної стійкості, оскільки зелений 
ланцюжок постачання може зменшити забруднення навколишнього середовища та виробничі витрати, а 
також може стимулювати економічне зростання, створити конкурентні переваги з точки зору більшого 
задоволення клієнтів, позитивного іміджу та репутації та надати кращу можливість експортувати свою 
продукцію в проекологічні країни. 

Шість ключових факторів успіху для впровадження зеленого управління ланцюгами постачання на 
практиці для досягнення кращої екологічної стійкості включають: 

• етичне лідерство/внутрішнє управління; 
• управління клієнтами; 
• управління постачальниками; 
• конкурентоспроможность; 
• соціальний фактор; 
• регулювання [3]. 
Сучасні споживачі цінують компанії, які докладають зусиль, щоб бути екологічними. Насправді  

Boston Consulting Group  виявила, що 70 відсотків споживачів готові платити 5 відсотків надбавки до ціни за 
екологічні товари. Зрештою, практики екологічного ланцюжка постачання не лише допомагають зберегти 
планету для майбутніх поколінь,  вони роблять громади кращими зараз, частково за рахунок зменшення 
викидів, які впливають на якість повітря та здоров’я людей. І зі зміною споживчих цінностей попит на 
екологічні продукти зростатиме. 

Яскравим прикладом зелених практик в управлінні ланцюгами постачання є маловідома американська 
компанія з виробництва натуральних харчових продуктів Shaklee, яка першою у світі отримала сертифікат 
кліматично нейтральної™ та повністю компенсувала свої викиди CO2, що призвело до нульового впливу на 
навколишнє середовище. Інший приклад, компанія Maersk Line – найбільша компанія контейнеровозів, яка 
вносить 4 відсотки парникових викидів у світі. Maersk заслуговує уваги за те, що переглянула своїх 2000 
постачальників і віднесла 1500 з них до своїх відповідальних закупівель. Maersk вже досягла своєї мети 2020 р. 
щодо скорочення викидів CO2 на 25 відсотків на контейнер порівняно з рівнем 2007 р. [2] 

Приймаючи практику GSCM, підприємства можуть підвищити свої операційні показники за рахунок 
удосконалення якості продукції та рівня обслуговування. Зелені ініціативи з управління ланцюгами 
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постачання також допомагають підприємствам покращити свої екологічні показники, такі як скорочення 
викидів вуглецю, усунення відходів з наскрізного ланцюга постачання; ефективна та міцна співпраця з 
постачальниками сприяє скороченню витрат на упаковку, компоненти та матеріали за рахунок використання 
повторно використаної, переробленої та відновленої продукції.  

 
1. Впровадження до управління зеленими ланцюгами поставок. URL https://www.intechopen.com/  
2. Топ-10 компаній, що використовують управління зеленими ланцюгами поставок. URL 

https://supplychaindigital.com 
3. Green supply chain management. URL https://www.designingbuildings.co.uk/ 
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У багатьох галузях промисловості є величезні можливості для зростання, особливо для брендів, 

здатних використовувати потужність технологій для покращення роботи ланцюга постачання. Цифрові дані 
та застосування інтелектуальних пристроїв для отримання та передачі даних кардинально змінюють правила 
для сучасних компаній. 

Технологія Інтернету речей (ІоТ) зосереджена на підключенні цих пристроїв, розміщених усередині 
матеріалів або об’єктів, до Інтернету для збору даних про умови та оточення. Використання пристроїв ІоТ 
може бути ефективним розширенням програмного забезпечення ERP для збору та обробки даних із 
вбудованими сповіщеннями в режимі реального часу 

Через велику кількість даних, зібраних із пристроїв ІоТ, аналіз та їх виконання може виявитися 
складним – і саме тут в допомогу приходить штучний інтелект (AI). Можливості AI та машинного навчання 
можуть контролювати та аналізувати великі дані та діяти на них для автоматизації людських процесів та 
підтримки прийняття рішень. 

Існує кілька додатків для IoT, які покращують спосіб роботи ланцюгів поставок та завдяки інтеграції з 
AI, забезпечують кращий доступ до інформації та більш обґрунтоване прийняття рішень. Ключовими 
перевагами впровадження IoT та AI по всьому ланцюжку поставок є:  

• .видимість та контроль процесів;  
• автоматизація ручних завдань;  
• простежуваність;  
• моніторинг стану; 
• швидші поставки [1]. 
Все це, в свою чергу, скорочує витрати в ланцюгу постачання і терміни виконання замовлень, а також 

підвищує ефективність і швидкість виходу на ринок. Розглянемо як використовується IoT та AI в управлінні 
ланцюгом поставок харчових продуктів та напоїв [2]: 

1) Виробники та фермери починають більшість ланцюгів постачання продуктів харчування. 
Використання IoT та AI може підвищити їх продуктивність та ефективність, що призведе до кращої якості 
продукції. Реальні програми: 

• вбудовані в штучний інтелект датчики можуть забезпечити можливості моніторингу в режимі 
реального часу для відстеження ключових сільськогосподарських показників та покращення 
аналітичних даних та прийняття рішень на основі даних; 

• автоматизація ручних процесів призводить до зниження помилок, збільшення швидкості і якості, і, 
в кінцевому підсумку, до більших обсягів виробництва. 

2) Виробництво часто є місцем для боротьби з неефективністю та скорочення витрат за допомогою 
більш м'яких процесів та повної видимості ланцюга постачання. IoT та AI можуть забезпечити ключові 
переваги. Реальні програми: 

• відстеження машин та обладнання в режимі реального часу може бути цінним для моніторингу 
даних та показників продуктивності; 

• використання машинного навчання для прогнозування операційних умов та результатів може 
зменшити ризик та покращити прийняття рішень. 
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3) Безперервний потік продукції в межах складу повинен бути проактивно керований. Запаси 
становлять значну частину активів компанії, і при високому попиті на продукти харчування та напої щодня 
відбувається величезна кількість відправлень. Ці продукти часто бувають з короткими термінами зберігання, 
а тому високий ризик псування. Як ніколи важливо підтримувати високий рівень видимості та контролю над 
цими процесами, а використання IoT та AI може допомогти компаніям досягти саме цього. Реальні програми: 

• дані, що включають предмети у виробництво, заплановані для виробництва та запаси, доступні в 
режимі реального часу, що спрощує управління операціями; 

• моделі машинного навчання можуть аналізувати різні сценарії, щоб спрогнозувати вплив попиту на 
рівень запасів на складі і рекомендувати стратегії оптимізації; 

• розумні пристрої можуть відстежувати ефективність окремих працівників і допомагати їм легко 
ідентифікувати продукти на складі. 

4) Замовлення передаються між постачальниками, виробниками та розподільними центрами – іноді за 
тисячі кілометрів – перш ніж нарешті дійдуть до споживачів. Забезпечення того, щоб споживачі отримували 
продукцію вчасно, в повному обсязі та без дефектів, є непростим завданням, особливо з огляду на весь 
ланцюг постачання. Реальні програми: 

• деякі товари чутливі до зовнішніх факторів, таких як температура, волога, вологість і світло; 
датчики, розміщені на цих транзитних елементах, можуть відстежувати відхилення та надсилати 
сповіщення в режимі реального часу програмному забезпеченню ERP. 

• розумні пристрої також можна налаштувати так, щоб вони відчували будь-які пошкодження 
упаковки, а також інші умови, такі як температура. Пильний контроль і забезпечення збереження 
товарів значно знижує ризики, пов'язані зі псуванням, витратами і задоволеністю клієнтів. 

Компанії звертаються до технології AI, оскільки, серед інших переваг, вона може вирішити складнощі 
управління глобальною логістичною мережею. До компанії, які використовують AI для підтримки ланцюгів 
постачання належать: Symbotic, DataArt, Echo Global Logistics [3]. 

Отже, збільшення інвестицій у технології ІоТ та AI для оптимізації ланцюгів постачання має важливе 
значення для майбутнього зростання, в кінцевому підсумку допомагаючи підприємствам масштабувати 
операції, покращувати задоволеність клієнтів і забезпечувати сильну конкурентну перевагу. 

 
1. Покращення управління ланцюгами поставок за допомогою технологій IoT та AI. URL: 

https://www.cybernetman.com/  
2. How Companies Can Leverage AI and IoT to Enhance Supply Chain Management. URL: 

https://foodinstitute.com/  
3. Топ 10 компаній, які використовують AI для підтримки ланцюга поставок. URL: https://www.bing.com  
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СМАРТ-КОНТРАКТИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЛОГІСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 
 

Терміни «Web 3.0», «Промисловість 4.0» все частіше можна побачити у наукових статтях. Ці проекти 
створені для виходу всіх галузей на новий рівень. «Web 3.0», «Промисловість 4.0» – це про швидкість, 
прозорість і зручність. Величезну роль у впровадженні цих проектів відіграють смарт-контракти та блокчейн.  

Смарт-контракт – це набір обіцянок, викладених у цифровій формі. Цифрова форма смарт-контракту – 
це комп’ютерний код, який має здатність автоматично виконувати певні функції та працювати за допомогою 
простої операційної логіки «якщо x, то y». Код смарт-контракту можна зберігати та обробляти у блокчейні, 
що означає, що ідентичні копії коду зберігаються на кількох комп’ютерах у різних місцях. Все це дозволяє 
скороти час прийому товару і виконання всіх умов торгівельного контракту.   

Смарт-контракт надає нове життя концепції JIT. Близько 10% усіх рахунків-фактур містять і надають 
неточні дані, що створює багато суперечок, а також призводить до неефективності процесів у ланцюзі 
постачання та логістиці. Натомість у смарт-контрактах прийом і оплата за товари здійснюється за певних 
чітких умов, у максимально швидкий термін. Операції у логістичному ланцюзі здійснюються 24/7 і 365 днів у 
рік, а банківська система 8/5, що значно уповільнює всю галузь. Саме це дозволяє пришвидшити товарний та 
інформаційні потоки. 



 

160 

Смарт-контракт може містити у собі інформації про місце знаходження товару, дані про товар у 
вигляді електронної накладної, тригери платежів (при прибутті товару до заздалегідь визначеного геогра-
фічного місцезнаходження, яке було погоджено сторонами як тригер для платежу, відбувається автоматичне 
проведення платежу). Всі ці дані при цьому є відкритими для усіх сторін договору і не можуть бути 
сфальсифікованими.  

Логістичні та складські компанії можуть використовувати смарт-контракти для: 
1. Автоматизації запису термінів доставки та надходження товарів на склад. 
2. Автоматизації платежів за утримання запасів. 
3. Попередження відповідних сторін, якщо термін придатності товару, що зберігається на складі, 

закінчується, або вартість його зберігання досягла обумовленої сторонами у договорі суми. 
4. Узгодження з пристроями IoT, щоб ініціювати сповіщення, якщо умови складу або транспортного 

контейнера змінюються, напр. температура та вологість. 
5. Автоматизації виплат кредитів за недотримання показників Угоди про рівень обслуговування (SLA) 

та ключових показників ефективності (KPI). 
6. Автоматизації реєстрації передачі товару між учасниками ланцюга поставок – від фабрики до 

споживача. 
7. Автоматичного укладення торговельних угод, підключаючи імпортерів, експортерів та їхні банки 

до блокчейну, щоб зменшити дублювання документів і зайві процеси забезпечення якості. 
Блокчейн вже на шляху до революції в галузі логістики. А завдяки інтеграції та забезпеченню 

виконання смарт-контрактів у ланцюзі постачання галузь логістики стане набагато ефективнішою, а довіра 
між учасниками галузі досягне нового рівня. З усіма перевагами, які приносять смарт-контракти, це лише 
питання часу, коли вони почнуть застосовуватися в усій галузі. 

Підсумовуючи, можна сказати, що технологія блокчейн і смарт-контрактів пропонує обмін інформа-
цією майже в реальному часі, що оптимізує процеси закупівель; підвищує безпеку; забезпечує децентра-
лізовану довіру, а також повну видимість і зменшує адміністративне робоче навантаження по всьому ланцюгу 
постачання. 

 
1. 3 Ways Smart Contracts Will Transform Supply Chains of the Future. URL: 

https://www.unipart.com/logistics/3-ways-smart-contracts-will-transform-supply-chains-of-the-future/ 
2. Smart Contract Use Cases in Transport/Logistics. URL: https://medium.com/upstate-interactive/smart-

contract-use-cases-in-transport-logistics-7e3c7ef1be1b 
3. All You Need To Know About Smart Contracts And Their Applications In Logistics Industry. URL: 

https://mobisoftinfotech.com/resources/blog/smart-contracts-and-their-applications-in-logistics/ 
4. Smart Contracts: the smart way forward in logistics? URL: https://www.incegd.com/en/news-insights/smart-

contracts-smart-way-forward-logistics 
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 КОНЦЕПЦІЯ СВІДОМОЇ МОДИ:  

НОВИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІСТИЧНИХ ПРОБЛЕМ 
 

Протягом останніх років українці не лише змогли але й вивели екологію в топ-тем сучасності, навіть під час 
війни, коли зростає патріотизм, який виливається в бажання боронити і берегти своє: землю, ліси, річки, поля 
тощо. Цікаве спостереження: теми екології та моди, як правило, не пересікаються під час обговорень. А втім, 
індустрія одягу займає почесну другу сходинку із забруднення довкілля, після промислового виробництва. 

У 1989 році вперше з'явився популярний термін «швидка мода». Свою назву концепція отримала саме 
через динамічність процесу та неймовірну швидкість, з якою змінюється колекція. Це давало змогу запускати 
нові колекції усе частіше, майже щомісяця оновлювати асортимент. Fast fashion підкреслює ідею, що 
повторення вбрання – це помилка або відсутність смаку, і якщо ви хочете залишатися актуальними, ви 
повинні мати найновіші образи, щоразу. [1] 

До 1800-х років мода була довгим процесом, який вимагав довгої підготовки матеріалів. Однак 
промислова революція назавжди змінила світ моди, запровадивши нові технології, такі як швейна машина та 
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текстильні машини, що призвело до масового виробництва. В результаті одяг став дешевшим, легшим і 
швидшим у виготовленні. 

Fast Fashion має постійну тенденцію до економічного успіху в галузі роздрібної торгівлі в усьому світі. У 
2020 році світовий ринок швидкої моди склав 25,1 мільярда доларів. у 2021 році 30,58 мільярда доларів До 2030 
року дохід індустрії швидкої моди становитиме 192 мільярди доларів до світової глобальної економіки.  [3] 

Швидкі темпи роздрібної торгівлі спричинили додатковий тиск на кур’єрів і логістичні компанії, які 
тепер мають задовольняти вимоги споживачів і роздрібних торговців. Але завдяки багатьом технологічним 
досягненням у галузі логістичні компанії можуть забезпечувати швидку, надійну та економічно ефективну 
доставку посилок для модних брендів та їхніх клієнтів. 

Сімдесят п'ять відсотків матеріалів з ланцюга постачання моди потрапляють на звалища. Це 
еквівалентно одній сміттєвій машині текстилю в секунду. А зараз більше про повільну моду, яка допомагає 
вирішити екологістичні проблеми. 

Якщо дуже коротко, повільна мода (Slow fashion) – такий підхід до одягу, при якому ви використовуєте 
тільки якісні речі, не женетеся за трендами, намагаєтеся купувати менше і рідше, а також думати про екологію. 
Принципи повільної моди включають: стійкі матеріали, менше колекцій, чесну торгівлю , мінімізацію відходів, 
ефективне використання ресурсів і прозорість. Термін «повільна мода» придумала Кейт Флетчер у 2007 році. Як і в 
русі «повільна їжа», Флетчер побачила необхідність сповільнити швидку моду [2]. 

Враховуючи низку залучених факторів, на даний момент існує надто мало брендів, які вирішують усі 
ці складні проблеми, і навіть ті, які вирішують, визнають, що завжди є місце для вдосконалення. Це означає, 
що просто купувати товари з позначкою «стабільний» недостатньо; нам потрібно повністю переглянути наші 
купівельні звички та те, як ми споживаємо одяг. 

Ось декілька звичок та правила, які допоможуть Вам розумно споживати та дотримуватися філософії 
повільної моди: 

• Ставтеся до моди як до їжі, щоб уникнути відходів і токсинів. 
Як правило, уникати відходів є обов’язковим і таким же важливим, як переконатися, що ви не 

загортаєте себе в тканини, наповнені хімікатами.  
• Станьте Шерлоком розумного шопінгу. 
Досліджуйте, перш ніж купувати. Пошук бренду повільної моди може зайняти трохи часу, але це легко 

зробити через соціальні мережі. 
• Відмовтеся від культури «ледве вдягнутого» та заощаджуйте. 
Не викидайте нічого протягом 6 місяців –переоцініть речі у своїй шафі.  Даруйте або продайте, лише 

якщо ви не носили їх протягом останніх 2 років. 
• Застосуйте тест 30 одягань, щоб легко приймати рішення. 
Перш ніж купувати, запитайте себе: «Чи буду я носити цю річ принаймні 30 разів?» Якщо так, виру-

шайте до каси. Якщо відповідь «ні», утримайтеся від імпульсивних покупок. Немає необхідності вкладати 
кошти в речі, які прослужать у вашій шафі не більше одного сезону.Ваше число не обов’язково має бути 
рівно 30. 

• Приберіть безлад і створіть капсульний гардероб Slow Fashion. 
• Дотримуйтеся натуральних тканин, щоб зменшити кількість хімікатів (льон, органічна бавовна, 
вовна, шкіра,коноплі). 

• Продавайте, позичайте, обмінюйте, шийте, ремонтуйте, даруйте, віддавайте на благодійність. Зага-
лом, робіть усе, крім викидання [4]. 

Отже, любити  моду можна , але не дешевий одяг, який вони сьогодні нам продають як моду, яка 
виробляється за рахунок використання ресурсів та людей і яка забруднює навколишнє середовище. 

 
1. Відповідальність як модний тренд .URL: https://uaculture.org/texts/vidpovidalnist-yak-modnyj-trend/ 
2. Що це за повільна мода і навіщо вона потрібна? URL: https://meduza.io/cards/chto-takoe-medlennaya-

moda-eto-mne-podhodit 
3. Гори одягу з сміттєзвалищ зникнуть? URL: https://eco.rayon.in.ua/blogs/469332-gori-odyagu-z-

smittezvalishch-zniknut 
4. Довідник повільної моди . URL: https://www.thepearlsource.com/blog/slow-fashion/ 
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СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ: ЗМІНИ ТА ВИКЛИКИ  
 

Економіка України опинилася в складній ситуації через повномасштабну війну, яка розпочалась 24 лю-
того 2022 року. Тому актуальним зараз є ефективне використання наявного потенціалу для покращення і 
стабілізації економічного становища. 

Велику роль у розвитку будь-якої країни відіграє логістика (складська, транспортна, виробнича 
логістика та інші). Правильно побудована логістика є тим інструментом, що забезпечує конкурентні переваги 
підприємствам на міжнародному рівні. Війна накладає обмеження на всі сфери життя і на логістику – в першу 
чергу. Оскільки обмежується доставка та сполучення, виникає небезпека використання транспорту, великий 
ризик втратити товар під час зберігання і потрібно перебудовувати маршрути прямо під час руху. Не можна 
сказати, що проблеми в логістиці виникли під час війни, але саме під час неї вони загострилися та 
збільшилися. 

Складська нерухомість є стратегічно важливими об’єктами, тому ворог завдає удари по них ціле-
спрямовано. Найбільша кількість складів України здебільшого зосереджена у Київському регіоні та невелика 
кількість біля кордонів та митниць. Цим способом будували ланцюжок перевезення в центр. В подальшому 
проводили розвезення в регіональні склади або до кінцевих отримувачів та споживачів. Це призводить до 
зайвих витрат, яких можна уникнути,  

Сучасна ситуація в Україні стала каталізатором змін у логістиці, зокрема, найважливішою з них 
виділяємо усунення центру тяжіння розташування складської нерухомості. Найбільший складський хаб в 
Україні також був розміщений в Київській області. Там компанії у своєму володінні мали дуже великі площі: 
понад 10000-20000 кв. м., але на даний момент вже знищено близько 20% усієї нерухомості  [1]. Для України 
в такий період це дуже великі втрати. Загалом Київська область зазнала таких втрат, щодо складської 
нерухомості [2,3]: 

• Склад «Фокстрот» (м. Гостомель, площа 30 тис. кв. м.) – повністю зруйнований; 
• Dragon Capital (площа 9 тис. кв. м.) – один із складів сильно пошкоджений; 
• Термінал Буча (теж Dragon Capital) – 50% знищено; 
• Термінал Ворзель (площа 15 тис. кв. м.) – частково пошкоджено; 
• Склад Kuehne+Nagel Ukraine (с. Горенка, площа 5 тис. кв. м.) – 90% зруйновано; 
• Логістичний парк «Комодор» (м. Калинівка, площа 75 тис. кв. м.) – повністю знищено; 
• West Gate Logistic, Dragon Capital (с. Стоянка, площа 100 тис. кв. м.) – практично весь знищений; 
• Refrigerator Logistic Center (площа 60 тис. кв. м.) – сильно постраждав.  
Для того, щоб відновити усе втрачене та мати можливість розвиватися так, як це було раніше, 

складський ринок шукає нові шляхи та переорієнтовується. Через війну компанії були змушені перевозити 
свої склади та товар, який вцілів на безпечніші території, а саме до Львівської, Тернопільської, Івано-
Франківської областей та на Закарпаття. Але тут компанії не мають таких великих площ  як мали раніше. В 
зв’язку з усіма подіями, які тривають, зросла вартість логістичних операцій, бо змінилися логістичні операції 
та ланцюги постачання. 

У такий важкий час Львів став прихистком для внутрішньо переміщених осіб, волонтерським центром 
та транспортно-логістичним хабом. Зокрема, у Львові виник підвищений попит на склади, бо це зручне місце 
для організації розподільчого центру (до кордону всього сотня кілометрів) компаній-дистриб’юторів. 

В нових умовах, складська логістика потребує наступних змін: 
• децентралізація товарних потоків; 
• купівля логістичних послуг; 
• використання автоматизованих рішень 
Не дивлячись, на складність ситуації, Україна все ж має великий потенціал для розвитку логістики. 

 
1. Логістика на війні: зміни в організації доставки товарів [Електронний ресурс] Режим доступу: 

https://rau.ua/novyni/logistika-alterra-fm-logistic-apg/  
2. Зберегти та забезпечити: як змінилася логістика в Україні під час війни [Електронний ресурс] 

Режим доступу: https://mind.ua/openmind/20241674-zberegti-ta-zabezpechiti-yak-zminilasya-logistika-v-ukrayini-
pid-chas-vijni 
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3. Логістична нерухомість під час війни: масштаби руйнувань, диверсифікація та перспективі 
відбудови [Електронний ресурс] Режим доступу: 
https://propertytimes.com.ua/industrialnaya_nedvizhemost/logistichna_neruhomist_pid_chas_viyni_masshtabi_ruynu
van_diversifikatsiya_ta_perspektivi_vidbudovi 

 
 

Н. Романюк 
студ. групи МЕМ-11 

 Науковий керівник –  к.е.н., доц. каф. МЛ Н. В. Чорнописька 
 

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ РИЗИКАМИ В ЛАНЦЮГУ ПОСТАЧАННЯ 
 

Будь-який бізнес має певний рівень ризику, і завдання бізнесу – мінімізувати ризик і максимізувати 
прибуток. Зараз багато компаній серйозно досліджують, як вони ведуть бізнес і як залучають постачальників і 
підрядників, щоб зменшити логістичний ризик. 

Логістичні ризики – це ризики транспортування, складування, доставки та управління запасами, а та-
кож ризики управління на всіх рівнях, включаючи ризики, пов’язані з логістичними функціями та операціями 
у ланцюгах постачання [1]. 

Причини появи логістичних ризиків бувають через недостатню інформацію, неконтрольоване зовнішнє 
середовище, зниження обсягів збуту продукції, втрату постачальника та перевізника, недотримання або неви-
конання завдань відповідно до договору, неправильний вибір транспортного засобу до вимог перевезення, 
невідповідна якість самого перевезення, нерівномірний розподіл в ланцюгу постачання тощо. 

Управління ризиками охоплює виявлення, аналіз та реагування на фактори ризику. Ефективне управління 
ризиками означає намагання контролювати, наскільки це можливо, майбутні результати, діючи проактивно, а 
не реактивно. Таким чином, ефективне управління ризиками дає можливість зменшити як можливість 
виникнення ризику, так і його потенційний вплив. Одним із найвідоміших інструментів управління ризиків є 
Міжнародний стандарт ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines [2]. 

Структури управління ризиками створені для того, щоб робити більше, ніж просто вказувати на наявні 
ризики. Хороша структура управління ризиками також повинна розраховувати невизначеності та прогно-
зувати їх вплив на бізнес. Отже, результатом є вибір між прийняттям ризиків чи відмовою від них. 

 
1. Logistical risks. URL: http://www.rmtap.com/logistical-risks.htm  (дата звернення 24.10.2022). 
2. ISO 31000 Risk management process. URL: https://practicalrisktraining.com/iso31000  (дата звернення 

24.10.2022). 
 

 
Р. Сич 

Студ. Групи МЕ-48 
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. МЛ Чорнописька Н. В. 

 
ПЕРСПЕКТИВИ ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 

 
В умовах сьогодення одним із невід’ємних складових нашого життя виступає зелена енергетика. Ми 

думаємо про світ, викиди шкідливих газів в атмосферу. З погляду на це нам потрібно розуміти який вплив ми 
несемо на екологію генеруючи та використовуючи енергію. 

У 2019 році Україна увійшла у ТОП-10 країн світу за темпами розвитку зеленої енергетики, а у 2020 – 
у ТОП-5 європейських країн за темпами розвитку сонячної енергетики. Загальна потужність об’єктів зеленої 
енергетики на початок 2022 року сягнула 9 656 МВт., а обсяг інвестицій у галузь сягнув $12 млрд. [1]. Частка 
виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії в Об’єднаній енергосистемі України за резуль-
татом 2021 року зросла до 13,4%. Серед видів ВДЕ найбільшу кількість "зеленої" електроенергії виготовили 
сонячні станції (60,3%), на другому місці – вітрові (29,8). Для біомаси, біогазу та гідроенергії частки 
виступають наступними: 4%, 3,6% та 2,3% відповідно.  

У ході російсько-української війни значна частина ВДЕ зазнала важких ушкоджень. Загальні потуж-
ності СЕС на початок 2022 року складали 3 740 МВт. Так, за різними оцінками постраждало 30-40% елек-
тростанцій у регіонах, що потерпають від російського вторгнення, – 1120-1500 МВт встановленої потужності. 
Найбільше постраждали промислові сонячні електростанції, які розташовані у Миколаївському енерге-
тичному вузлі [2]. 
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ВЕС. В Україні загальна потужність встановлених вітроелектростанцій становить 1673 МВт. 
Вітропарки в Україні зосереджені у Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Львівській областях. Наразі не 
працює 1162,5 МВт встановлених потужностей, залишаються у роботі 372,5 МВт, що зосереджені, 
переважно, у Одеській та Львівській областях. Так, у Запорізькій області зупинено всі ВЕС компанії ДТЕК 
(Ботієвська – 199,88 МВт, Приморська-2 – 99,58 МВт, Орловська – 98,8 МВт), окрім Приморська-1. [2]. 

ГЕС. До основних потужностей ГЕС України відносяться наступні 5 основних станцій: Дніпровська 
(1569 МВт), Кременчуцька (686,4 МВт), Канівська (444 МВт), Київська (408, 4 МВт), Середньодніпровська 
(352 МВт), Каховська (351 МВт). Каховська ГЕС з 24 лютого знаходиться під окупацією. Сьогодні на станції 
із 6 гідроагрегатів працює 4. Дані збитки оцінюються у понад 1 млн. грн. [3]. 

Біомаси та біогаз. Підприємства, що генерують електричну та теплову енергію з біомаси в Україні мають 
встановлену потужність 224,5 МВт (з них біомаса – 119,1 МВт, біогаз – 105,4 МВт). Об’єкти біоенергетики розосе-
реджені територією України та тяжіють до населених пунктів та великих агропідприємств. Внаслідок російського 
вторгнення, постраждало близько 15-20% встановлених потужностей. До кінця року в Україні має запрацювати 
завод біометану. Біометан – це паливо, отримане з біогазу. На рік Україна може виробляти близько 8 млрд 
кубічних метрів біометану – це четверта частина від загального споживання природного газу в Україні. [2]. 

Важливо також сказати про «зелений» тариф, економічний механізм винагороди за генерацію 
електроенергії із ВДЕ. Станом на 5 липня 2022 року "зелений" тариф виглядає наступним чином: СЕС, ВЕС – 
18 % від обсягу минулорічного виробництва, ГЕС – 35%, біогаз – 60%, біомаса – 75%. [4]. 

Розуміючи теперішню ситуацію у сфері зеленої енергетики можна зробити припущення стосовно перс-
пектив розвитку. В України вже є плани на встановлення нових  потужностей. Планується побудувати 7,1 
ГВт нових потужностей відновлюваних джерел енергії, переходячи на ринкові моделі стимулювання зеленої 
енергетики, зокрема, зелені аукціони. В планах є встановлення 750 МВт акумуляційних потужностей, що 
підвищить стабільність енергетичної системи [5]. Також нещодавно підписали проєкт будівництва водо-
сховищ – 200 МВт для гідроакумулюючих електростанцій [6]. Існує низка систем, які надають можливість 
зберігати електроенергію, зокрема, гідроакумулюючі станції, системи на базі літій-іонних батарей, 
стиснутого повітря, розплавленої солі. 

Ще однією перспективою виступає генерація зеленого водню. За різними оцінками та прогнозами, у 
найближчі чотири роки світовий ринок виробництва водню досягне 200 млрд доларів. І Україна може стати 
частиною цього ринку як основний експортер в країни ЄС. Потенціал України у близько 100 ГВт на рік за 
умов потужного потоку іноземних інвестицій до водневих проектів. Але для цього до 2030 року потрібно 
побудувати близько 25-30 заводів з виробництва водню. [7]. 

Також варто розказати про два плани. План ‘Fit for 55'. Він має на меті скорочення викидів парникових газів 
на 55% до 2030 року, зокрема за рахунок розвитку ВДЕ. На даний момент Україна вже досягла цього значення, 
однак завдяки скороченню виробництва, а не розвитку «зеленої» енергії. Ще один план – уникнення CBAM 
(Carbon Border Adjustment Mechanism). Це механізм, що передбачає додатково оподаткування товарів, що виготов-
лялися у країнах з високим рівнем викидів. Українські товари так чи інакше підпадатимуть під дію CBAM. Для 
цього потрібно збільшити обсяг енергії генерованої завдяки «зеленій» логістиці [7].  

Теперішня ситуація у сфері «зеленої» логістики в Україні зазнала значних втрат. У різних секторах 
ВДЕ руйнування склали від 20% до 65%. Однак у країни є хороші плани на розвиток галузі. Потрібно 
дотримуватись планів побудови нових потужностей, а також зберігання енергії. Це дозволить дотриматись 
попередньо укладеного  плану ‘Fit for 55', а також допоможе уникнути податку CBAM. За умов планового 
розвитку галузі можна буде розвивати виробництво зеленого водню у довготерміновій перспективі. 

 
1. Зелена енергетика та війна: чи є світло в кінці енергетичної залежності від рф [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://finance.ua/ua/saving/zelena-energetyka-ta-vijna; 
2. Зелена енергетика в Україні на межі банкрутства. Що далі?  [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/10/685513/; 
3. «Ворог лютує, він у паніці». Як окупанти використовують ГЕС у війні з Україною? [Електронний 

ресурс] –  Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-raketni-udary-hes-viyna-
rosiya/32044125.html; 

4. "Гарантований покупець" виплатив за "зеленим тарифом" 25 мільярдів із початку року.[Електронний ре-
сурс] – Режим 
доступу:https://biz.censor.net/news/3370416/garantovanyyi_pokupets_vyplatyv_za_zelenym_taryfom_25_milyardiv_iz_poch
atku_roku_infografika; 

5. В Україні планують побудувати 7,1 гігават нових потужностей зеленої енергетики [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/4/688826/; 
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6. Відновлення НПЗ та видобуток газу [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3522601-vidnovlenna-npz-ta-vidobutok-gazugalusenko-prezentuvav-plan-
rozvitku-energeticnoi-galuzi.html; 

7. Зелена енергетика 2.0: чого чекати її виробникам після закінчення війни [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3533739-zelena-energetika-20-cogo-cekati-ii-
virobnikam-pisla-zakincenna-vijni.html. 

 
 

С. Степанків 
Студ. групи МЕ-310 

Науковий керівник – ст.викл. каф. МЛ Кобилюх О.Я. 
 

РОБОТА ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИХ КОМПАНІЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
 
Повномасштабна війна поставила перед українськими транспортно-експедиційними компаніями питання їх 

функціонування в нових невизначених нестабільних умовах. З 24 лютого 2022 р. логістика зазнала значного 
удару, через знищення складів, дефіцит пального, потребу у водіях та блокування повітряного, залізничного 
та морського простору. Перші місяці вся логістика була зосереджена на забезпеченні військових та доставці 
гуманітарної допомоги до постраждалих міст. А з квітня-травня ситуація почала стабілізуватися і 
пристосовуватися до існуючих реалій. Приведемо декілька прикладів адаптації логістики в різних сферах 
діяльності – експрес-доставки та виробничого підприємства. 

Від початку війни, «Укрпошта» прийняла рішення тимчасово припинити свою діяльність. «Нова 
пошта» призупинила свою роботу на 4 дні, після чого поновила роботу, але стикнулася з проблемою 
відсутності транспорту – всі вантажівки в компанії були в оренді та їх всіх було спрямовано на гуманітарну і 
військову потребу. Компанією було прийнято рішення зменшити навантаження та закрити всі поштові 
відділення, залишивши тільки вантажні, до моменту налагодження ситуації з транспортом. З квітня ситуація 
вирівнялася – почалося зростання обсягів відправлень, і в підсумку логістика виросла на 200%.  

Національний постачальник м’яса птиці Володимир-Волинська птахофабрика до війни забезпечувала 
поставки м’яса до більшості регіонів України в розмірі 200 тон щоденно. Компанія також працює в сегменті 
Ultra Fresh, що потребує особливо жорстких вимог до логістики, тому перевезення забезпечували понад сто 
вантажівок на день. Один з головних маршрутів перевезення – із заходу України до сходу – пролягав по 
північним районам (у т. ч. через Київ), більша частина з яких опинилася під окупацією. Через це компанія 
була змушена змінити маршрути, додавши суттєвий гак на південь через Умань, що призвело до збільшення 
кілометражу доставки. Зокрема, маршрут до Києва зріс на 43%, а до Харкова та Дніпра – на 24% і 9% 
відповідно. За таких змін значно збільшився час доставки, особливо повернення, а також зросла кількість 
магістрального автопарку. Зміни в логістиці позначилися і на роботі TMS: виникла потреба перебудови 
маршрутів, оперативної роботи з мапами, зменшилася швидкість проїзду шляхів, зокрема через блокпости та 
ін. Але попри це якість обслуговування клієнтів залишилася незмінною SLA=99,5%. Такий рівень 
обслуговування компанії вдалося забезпечити шляхом прийняття таких рішень: 

1. Гнучке реагування щодо динаміки вартості найманого транспорту на 1 км пробігу. Вартість кілометру 
пробігу змінювалася, але змінювалася лише паливна складова, тому компанія разом з перевізниками щовівторка 
переглядали тарифи на доставку – збільшилася ціна пального, то відповідно збільшився тариф і навпаки. Перший 
підйом вартості пального був до 49 грн., потім був відкат до 37. Так само пропорційно змінювалися й тарифи. 

2. Реакцією на збої в постачанні пального стала співпраця з кількома паливними мережами, а не з 
однією, як це було до війни. Ключовим рішенням стала домовленість з різними мережами про ліміти на 
заправку автомобілів. 

3. Спростилася процедура залучення нових перевізників – угоди підписуються дуже швидко, так само 
було спрощено процедуру оплати послуг перевізників. 

4. Оперативна (напротязі 3 днів) перемаршрутизація TMS. 
Отже, попри початок повномасштабної війни та відповідних наслідків, які вона принесла, компанії 

знайшли вихід з ситуації. Одним із пояснень успішного виходу із ситуації стала швидке реагування з боку 
транспортно-експедиційних компаній, що свідчить про структурованість, адаптивність та міцність тра-
нспортно-експедиційних компаній. 

 
1. Адаптуватися, вижити, перемогти: як працюють українські експедитори та логісти в умовах воєнного 

стану. URL: 
https://cfts.org.ua/blogs/adaptuvatisya_vizhiti_peremogti_yak_pratsyuyut_ukranski_ekspeditori_ta_logisti_v_umovakh_voenn
ogo_stanu_647 
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ЛОГІСТИКА ГУМАНІТАРНИХ ВАНТАЖІВ 

 
Логістика належить до переліку галузей знань і практичних застосувань, що розвиваються у теперіш-

ній час найбільш динамічно. До недавнього часу вважалося, що дві сфери застосування логістики –військова 
та комерційна – об'єднують всю сукупність різноманітних можливих логістичних дій і подій. Але за 
твердженням польського науковця Я. Шолтісека [3], традиційний поділ на військову та комерційну логістику 
не встигає за розвитком реального життя. Тому цілком логічним стало виділення деякими науковцями третьої 
сфери функціонування логістики – соціальної, суспільної або гуманітарної (за різними джерелами). 

Під час гуманітарних операцій задоволення попиту та швидка відповідь завжди повинні мати перевагу 
перед отриманням прибутку. Іншими словами, необхідні товари повинні перебувати у необхідному місці у 
необхідний час (у найкоротший термін) [2].  

Суттєві відмінності логістичних концепцій, що використовуються у військовій, комерційній логістиці 
та логістиці кризових ситуацій, можна спостерігати також у плануванні обсягів замовлення, виборі способів 
транспортування та управлінні запасами [1]. 

Логістика є однією із провідних застав стійкості економіки та життєзабезпечення суспільства. І якщо 
навіть у мирний період ця теза очевидна, то й під час війни вона тим більше не викликає сумнівів. Слабшає і 
зазнає збитків суспільство, яке відрізане від постачання. Тому, як тільки почалася війна, українські 
експедитори та логісти не занепали, а почали ще дбайливіше ставитися до своєї праці [4]. 

Адаптувати роботу до нових умов було дуже складно. Перша потреба, з якою зіткнулися логістичні 
компанії, – це розбудова ланцюгів постачання. Причому йдеться не про одноразову перебудову, а про вміння 
постійно гнучко реагувати на виклики та робити все необхідне для того, щоб вантажі доставлялися 
максимально якісно та з мінімальними ризиками в дорозі. 

Комбіноване перевезення двома видами транспорту – залізничним та водним. Для цього було 
підготовлено та виділено документи морського реєстру для 30 порожніх контейнерів. Самі ж контейнери 
відвантажуються на платформи та вирушають до порту Ізмаїл. І хоча це звучить досить просто і зрозуміло, 
практично все було не так легко налагодити, як це може здатися [5]. 

 
1. Особливості використання логістичної концепції у логістиці кризових ситуацій [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://nayka.com.ua/ (дата звернення 20.10.2022) 
2. Ступницький, О.І. Формування логістики кризових ситуацій у контексті військового конфлікту 

Росія – Україна. / О.І. Ступницький. – Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 121 (частина І). – 
2014. – с. 210-219. (дата звернення 20.10.2022) 

3. Я. Шолтисек. Праці Одеського політехнічного університету. – 2011. – № 1. – С. 278-282. (дата 
звернення 20.10.2022) 

4. Особливості української логістики гуманітарних вантажів через Румунію в умовах війни 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://logist.today/ (дата звернення 20.10.2022) 

5. З точки А до точки Б: як війна вплинула на перевезення вантажів [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://mind.ua/ (дата звернення 20.10.2022) 
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ЕКОЛОГІСТИКА ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ 
 

Деградація навколишнього середовища стала наслідком інтенсивних глобалізаційних процесів у 
світовому бізнес-середовищі. У період з 1970-1990 рр. людство усвідомило наявність глобальних проблем і 
здійснило спроби їх вирішення. Стало очевидно, що для виживання необхідно реорганізувати економіку 
таким чином, щоб промислова діяльність людини повністю інтегрувалася у ефективну екологічну 
інфраструктуру [1]. 

Для підвищення практичної цінності екологістики підприємства необхідно акцентувати увагу на 
інтеграцію економічної вигоди, соціальних та екологічних аспектів. Закордонний досвід показує, що сучасне 
конкурентоспроможне підприємство завдячує успіху впровадженням відповідної екологічної політики в 
області маркетингу та логістики. Збільшення обсягів вантажних перевезень територією України ставить 
завдання перед логістикою підприємства зменшити навантаження на навколишнє середовище [2]. Тому з 
практичної точки зору важливе значення має реалізація раціональної екостратегії. 

Метою діяльності екологістики є два напрями: зменшення шкідливого впливу логістичних процесів, 
що протікають всередині підприємства, на навколишнє середовище; зниження споживання невідновлюваних 
або частково відновлюваних енергоресурсів у логістичному ланцюгу.  

Екологістика повинна працювати також всередині підприємства, захищаючи здоров’я працівників, 
адже шкідливі речовини, вібрації, шуми, які не виходять за виробничі об’єкти (приміщення, будівлі) 
підприємства або мобільні (рухомі) виробничі компоненти підприємницької діяльності, не відносяться до 
тих, що впливають на «навколишнє середовище» або інші сфери відповідальності (наприклад, на техніку 
безпеки чи ергономіку). 

Друга екологістична ціль підприємства – орієнтація логістичних процесів (виробнича, збутова, фінан-
сова, інформаційна та логістика постачання) на заміну викопного палива джерелами відновлюваної енергії та 
технологіями з пониженим рівнем викидів вуглецевих сполук у логістичному ланцюгу. Електроенергія не 
розглядається окремо як невідновлюваний ресурс, оскільки існують різні альтернативні джерела енергії, такі 
як: сонце, вода, вітер, геотермальна енергія, біомаса. Підвищення ефективності використання упродовж 
всього логістичного процесу таких частково відновлюваних ресурсів, як вода, дерево, земельні ділянки [3; 4].  

Опрацювання закордонного досвіду сприятиме ефективному інтегруванню екологістики на 
вітчизняному підприємстві. Тому менеджерам-логістам необхідно звернути свою увагу на впровадження: 
«зелених» інновацій у ланцюги поставок; повторної переробки відходів; енерго- та ресурсозбереження на 
підприємстві; вибору постачальників орієнтованих на екологічну стратегію; еко-товарів та надання послуг не 
шкідливих навколишньому середовищу; екологічної і зменшеної в розмірах та матеріалах упаковки, тари; 
контролю норм, пов’язаних із шкідливими викидами в атмосферу [5]. Екологістика виступає перспективним 
напрямом розвитку логістичної діяльності учасників ринку. Проаналізувавши і опрацювавши закордонний 
досвід, можна узагальнити, що впровадження екологістичних стратегій забезпечить успішне функціонування 
підприємства на тривалу перспективу. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИРГУ 

 
Пандемія COVID-19 та російське вторгнення в Україну внесли багато змін у загальну картину 

існування цифрового світу. Велика кількість інструментів втратили свою актуальність, багато її набули, 
маркетологи почали користуватися у свої стратегіях інноваційними підходами, в обмежених умовах почали 
знаходити альтернативні варіанти для просування бренду та бізнесу. 

У сьогодення величезну частку у розвитку маркетингу відіграють тенденції цифрового маркетингу. 
Зараз велика кількість людей навчається та працює з дому і відповідно, в якійсь мірі, користуватись 
послугами стає зручніше також онлайн. Тенденціями розвитку цифрового маркетингу є:  

− штучний інтелект, який є буквально у кожній галузі включаючи контент-маркетинг, РРС та інші. 
Різноманітні сервіси вже розробляють плани з огляду на оптимізацію процесу на основі штучного 
інтелекту. Його перевага в тому, що можна аналізувати поведінку споживачів, використовувати дані з 
соціальних мереж та прогнозувати потреби клієнтів. Це допомагає компаніям зрозуміти, яка цільова 
категорія шукає їхні послуги та продукти; 

− голосовий пошук. Його активно використовують велика кількість користувачів. Популярність такого 
пошуку буде тільки зростати та адаптуватися відповідно до попиту клієнтів та тенденцій. Активність 
полягає у спрощенні процесу. Введення тексту вручну «програє» голосовому пошуку, де необхідність 
дій зводиться до мінімуму; 

− підвищена персоналізація. Це індивідуальний підхід, який відповідає запитам користувача. Він дозволяє 
збирати дані користувачів, пропонувати індивідуально підібраний продукт, рекомендувати послуги/то-
вари, а також ненав’язливо просувати рекламні кампанії через розсилку e-mail; 

− гейміфікація, яка сильно полегшує процес комунікації перетворюючи її в ігровий формат. Захоплююча 
та цікава гейміфікація тепер використовується як маркетингова стратегія для компаній, що спрямовані 
на підвищення лояльності клієнтів та впізнаваність бренду. Це унікальний інструмент та тренд 
маркетингу, здатний зачепити емоції гравця; 

− розмовний маркетинг. Він покликаний покращити взаємодію з користувачем. Модель базу-
ється на зворотному зв’язку, що сприяє підвищеній залученості, більшій лояльності та 
збільшенню продажів. Для брендів є важливим доносити повідомлення таким чином, щоб 
розповідати історії про свої продукти та послуги. 

− онлайн-заходи. Щоразу користувачі в більшій мірі сприймають відео-огляди, за допомогою яких легше 
ухвалити рішення про купівлю товару. Велика кількість соціальних мереж та інших майданчиків де можна 
розміщувати відео, впровадили у власний інтерфейс можливість проводити прямі ефіри. Заходи в режимі 
онлайн дають можливість безпосередньо поговорити з аудиторією та зібрати інформацію про неї. 

− розробка сайтів орієнтованих на мобільні пристрої. Нині все більша кількість споживачів переходить на 
мобільні гаджети завдяки зручності. Компаніям стає необхідно створювати зручний для мобільних 
пристроїв контент, який займає вищі позиції в пошукових системах. 

− просування бренду на декількох. Нині не варто обмежуватися однією сторінкою або сайтом. Цільовий 
ринок та аудиторія вводить тенденцію на багатоканальну діяльність. За такої великої кількості майданчиків 
у соціальних мережах, що мають широкий вплив на ринок, буде й збільшуватися кількість користувачів. 

Багато новітніх напрямків які розвивають маркетинг часто взаємодіють в комплексі один з одним. 
Варто зазначити що фундаментом подальших актуальних тенденцій стане гнучкий маркетинг. Бізнесу 
потрібно навчитися підлаштовуватися під нові зміни, швидко вмикатися та стежити за трендами маркетингу, 
щоб вчасно реагувати. Як результат, найближчими роками може з’явитися підвищений попит на гнучкість 
маркетингових команд та фахівців із роботи з клієнтами. 

 
1. Somova, О., 2021. Digital marketing trends for 2022. How to prepare and what every marketer should 

know? Available at: <https://web-promo.ua/ua/blog/trendy-digital-marketinga-na-2022-god-kak-podgotovitsya-i-
chto-dolzhen-znat-kazhdyj-marketolog/> [Accessed 13 Oct 2022]. 
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ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  
НА ЗМІНИ КОН'ЮКТУРИ АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ 

 
Маркетингові інформаційні системи відіграють вагому роль при дослідженні кон’юнктури авто-

мобільного ринку. Насамперед, це дослідження попиту та пропозиції на ринку, пошук інструментів впливу на 
ринок, аналіз еластичності тощо. 

Автомобіль є тим товаром що задовольняє потреби у вільному пересуванні. Водночас, він вирішує 
питання не тільки мобільності, це і можливість вести бізнес, створювати робочі місця. Відповідно до цього 
кількість автомобілів і їх масовість зумовлює залежність кількості автомобілів і відповідної бізнес-
активності. Показником, який вимірює кількість автомобілів на 1000 осіб виступає рівень автомобілізації [1].  
 

 
 

Рис. 1. Кількість автомобілів на 1000 жителів [1] 
 
Порівнюючи рівень автомобілізації України та країн Європи видно (рис. 1), що в Україні цей показник 

значно нижчий. Кількість автомобілів на 1000 осіб зумовлена не лише фактором доходу громадян. Зокрема, 
фактор – історичний. Упродовж ХХ століття в світі автомобілі почали ставати засобом пересування, а не 
предметом розкоші. Показники автомобілізації країн Північної Європи: Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії, а 
також країни-сусіда Польщі, суттєво різниться від України. Даний показник сягає 662 автомобілі на 1000 
осіб, тобто майже в 2,5 рази більший, ніж в Україні, при тому що Україна та Польща в 90-х роках мали 
однаковий економічний розвиток. 

Зростання частки автомобілізації явно не до вподоби прихильникам соціального та екологічного 
маркетингу, зокрема через збільшення кількості автомобілів та поширення проблем з ними, високий викид 
газів, збільшення шумів тощо. Саме тому вони стають прихильниками високої фіскалізації транспорту та 
аргументують свою позицію прикладами з країн Західної Європи, де нормальним є високі рівні податків на 
автомобілі, зокрема, автомобілі з двигунами внутрішнього згорання.  

Не завжди виважені урядом діє зашкодили автомобільному бізнесу через запровадження екологічного та 
соціального маркетингу і збільшення часток на них. Вони мотивували компанії до адаптації власної номенклатури 
товарів шляхом переходу від автомобілів з двигунами внутрішнього згорання – до електроавтомобілі. Тут постає 
проблема раціональності даних рішень, оскільки у країн з високим рівнем доходів населення формується висока 
частка платоспроможного попиту, при якому споживачі можуть легко змінити свій вибір. В сьогоднішніх умовах 
доходи українців не перебувають на тому рівні, щоб вільно перейти на використання інших товарів – електро-
автомобілів. Водночас, фіскальна політика в області транспорту не зумовлює зменшення показника авто-
мобілізації, а навпаки збільшується у мірі зростання доходів населення. 

Тобто можна дійти до висновку, що маркетингові інформаційні системи повинні шукати інформацію 
виходячи із наявності персоналу, методів (процедур), які забезпечать систему достовірною інформацією і 
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сприятимуть уникненню прийняття урядом нераціональних рішень. Водночас, необхідно надавати таку 
інформацію суспільству і будувати діалог. 

 
1. ACEA «Motorisation rates in the EU, by country and vehicle type». URL: 

https://www.acea.auto/figure/motorisation-rates-in-the-eu-by-country-and-vehicle-type/ (дата звернення: 18.10.2022) 
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ТАРГЕТОВАНА РЕКЛАМА В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ FACEBOOK  
ТА СПОСОБИ НАЛАШТУВАННЯ ТАРГЕТИНГУ 

  
Просування через соціальні медіа канали в нинішній час стало дуже популярним інструментом 

маркетингу, оскільки вдало поєднує в собі ефективність і доступну вартість. Поруч з публікацією корисних 
для аудиторії постів, створенням і веденням тематичних пабліків, груп і бізнес-акаунтів, важливим аспектом 
розкрутки будь-якої продукції, послуги або бренду є таргетована реклама. 

Таргетована реклама в соціальних мережах на сьогодні є одним з основних видів реклами в мережі 
Інтернет. Можливість показу реклами доступна у всіх великих соціальних мережах. Згідно з даними Oberlo 
54% користувачів шукають товари в соціальних мережах перед здійсненням покупки [1]. Це означає, що 
шлях покупця все частіше починається з Facebook, Instagram та інших платформ. Для України Facebook та 
Instagram – найважливіші канали розміщення рекламних креативів та трафіку клієнтів. Але саме оголошення 
у Facebook є найпопулярнішим видом онлайн-реклами нашого часу. До 2021 року на маркетинг і рекламу в 
соціальних мережах припадало 33% загальних глобальних витрат на цифрову рекламу [2], а з більш ніж 
двома мільярдами активних користувачів у всьому світі Facebook значно випереджає решту галузі [3]. Окрім 
помітного успіху Facebook Advertising, соціальна мережа постійно розширює свої пропозиції (Facebook 
Dynamic Retargeting Ads, Facebook Shop, Facebook Marketplace тощо). У 2022 році Facebook безперечно є 
провідною соціальною мережею.  

Facebook є відмінним майданчиком для розміщення таргетованої реклами. Дана соціальна мережа 
популярна по всьому світу і має величезну кількість користувачів в широкому віковому діапазоні. В цілому 
аудиторія Facebook є платоспроможною і сприйнятливою до реклами.  

Таргетована реклама у Facebook – це оголошення, які показуються користувачам у стрічці новин або 
праворуч на сторінці. Вона може налаштовуватися під конкретну аудиторію з урахуванням статі, віку, геоло-
кації, інтересів та інших параметрів, а також позначок «Подобається» публікаціям, сторінкам та додаткам. 
Така деталізація дозволяє точно попадати в ціль, одразу відсіваючи нерелевантний трафік і залучаючи 
свідомо зацікавлених у вашому продукті людей.  

Особливість таргетингу в соцмережі у тому, що рекламні оголошення виглядають як звичайний пост 
від імені сторінки Facebook. Вони органічно вписуються в стрічку і, незважаючи, на невелику позначку 
«Реклама», виглядають ненав’язливо, і здатні утримати увагу користувача.  

Перевагою таргетованої реклами є можливість показувати рекламу тим користувачам, яких найімовірніше 
зацікавить цей продукт. Інформація про аудиторію дозволяє робити рекламу більш персоналізованою за змістом. 
Це знижує витрати, збільшує коефіцієнт конверсії та окупність інвестицій у маркетинг. Проте таргетована реклама 
несе у собі плюси не тільки для рекламодавців, але й для споживачів. Інформаційний простір перевантажений 
непотрібною інформацією та рекламою. Застосування таргетингу дозволяє користувачам частіше бачити в 
рекламному потоці продукти сегмента, що цікавить, наприклад, у стрічці новин Facebook.  

Таргетингова реклама – налаштовується у рекламному кабінеті Facebook, діє на різних плейсментах (історії, 
стрічки, відео в Instagram; історії, стрічки новин, моментальні статті, маркетплейси у Facebook, Messenger та інше). 
Такого виду реклама дуже цінна тим, що дозволяє максимально чітко описати цільову аудиторію, враховує дуже 
багато нюансів, включно до захоплень та хобі людей. У рекламі можна показувати одне зображення, колекцію 
картинок, робити слайд шоу та відео. Ціна реклами регулюється та не є дуже високою. 

Усередині соціальної мережі Facebook є такий сервіс, як «Рекламний кабінет». Це робоче місце 
таргетолога, де створюється, аналізується, оптимізується та покращується реклама. Отже, спершу відбува-
ється визначення цільової аудиторії, її характеристик (вік, географія і так далі). 

Наприклад, потенційний рекламодавець – магазин недорогих букетів з м’яких іграшок. Цільова 
аудиторія – юнаки 16-25 років. Клієнт працює у Львові. В подальшому йде підбір таргетингів. Щоб серед 
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величезного числа користувачів соцмережі знайти юнаків 16-25 років зі Львова, виставляємо фільтр за віком, 
місту. Також можна поекспериментувати з сімейним статусом. Можливо, варто вибрати користувачів зі 
статусом «закоханий» тощо. Наступний етап – це підготовка рекламних оголошень. Варто розробити різні 
варіанти. В результаті відстежуємо ефективності розміщення. Дивимося, що працює краще та коригуємо 
розміщення. Відключаємо або допрацьовуємо неефективні оголошення. Експериментуємо з малюнками, 
текстами, форматами. 

Основна особливість таргетованої реклами у Facebook: показує рекламу, яка відповідає інтересам від-
відувачів, виключаючи агресивне просування брендів, продуктів або послуг. Користувачі можуть керувати 
рекламою, яку бачать, за допомогою налаштувань «Приховати» або «Я не хочу це бачити» та кнопки «Чому я 
бачу це». На даний момент система таргетованих налаштувань у Facebook є однією з найбільш функціональ-
них і детальних: рекламодавець може використовувати не тільки класичні фільтри (вік, стать, місце прожи-
вання), але і більш вузькі (інтереси, хобі, поведінкові фактори). Наприклад, Facebook знає і використовує 
унікальні демографічні фільтри: весілля, ювілей, поза домом та інші. Також соціальна мережа пропонує різні 
формати відображення інформації: на комп’ютері, мобільному телефоні. 

Як налаштувати таргетинг в Facebook (Facebook Ads Manager):  
− Створити бізнес-сторінку в Facebook. В якості адміністратора сторінки потрібно призначити як 
мінімум одного користувача з особистою сторінкою. 

− Створити рахунок у Facebook Ads / Facebook Business Manager. Через сервіс можна налаштовувати, 
запускати і аналізувати кампанії, а також управляти бюджетом.  

− Створити кампанію. При створенні нової кампанії необхідно вказати ціль – трафік, конверсії, 
відвідування оф лайн-точок і інші, а в подальшому назву рекламної кампанії.  

− Налаштувати цільову аудиторію. На цьому етапі потрібно задати всі необхідні умови таргетингу – 
стать, вік, місце розташування, інтереси аудиторії. Можна використовувати таргетинг за сімейним 
станом, рівнем доходу і іншим характеристикам.  

− Вказати бюджет і графік показу оголошення. У Facebook можна вказувати як загальний ліміт 
витрачання коштів, так і щоденний. Рекомендується вибирати денний ліміт, оскільки за його 
допомогою ви зможете бачити і контролювати піки активності користувачів.  

− Обрати плейсмент. Вибрати, на яких ресурсах люди побачать вашу рекламу, наприклад, Facebook та 
Instagram. Також можна вказати, на яких пристроях буде показана реклама, на які слід орієнтуватися.  

− Створити та розмістити рекламне оголошення. На цьому етапі необхідно скласти комерційно 
привабливі тексти і підібрати банери, орієнтовані на цільову групу згідно налаштувань націлювання 
та розмістити їх.  

Отже, таргетинг є складним механізмом, але він надає великі можливості для ведення бізнесу, дозволяючи 
підвищити купівельну активність. Параметри таргетингу реклами дозволять створити для реклами власну ауди-
торію – людей, які з високою ймовірністю будуть зацікавлені в тому, що пропонується. При певному професіона-
лізмі можна налаштувати ефективний показ реклами індивідуально під цілі та бюджет.  

 
1. 10 Social media statistics you need to know in 2021 [Infographic]. URL: 

https://www.oberlo.com/blog/social-media-marketing-statistics 
2. Digital Advertising Report 2021. URL: https://www.statista.com/study/42540/digital-advertising-report/  
3. Global Social Network Users 2022. URL: https://www.insiderintelligence.com/content/global-social-

network-users-2022  
 
 

Проказюк І. 
Ст. групи МЕ-41 

Науковий керівник – д.е.н., професор каф. МЛ Бочко О.Ю 
 

ВПЛИВ COVID-19 ТА ВІЙНИ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В ІНТЕРНЕТ МЕРЕЖІ  
 

За останні декілька років, а саме, з початку 2020 по сьогоднішній день, Україна переживає складні 
часи. Все розпочалося з пандемії COVID-19, яка вперше була виявлена у грудні 2019 року в місті Ухань, 
Центральний Китай. Хвороба почалася як спалах, що розвинувся у пандемію [1]. В Україні коронавірусна 
інфекція Covid-19 (пневмонія нового типу) вперше була діагностована 3 березня 2020 року в Чернівцях.  

Пандемія стала чинником, що суттєво вплинув на розвиток бізнесу в інтернет мережі. Криза COVID-19 
додала додаткового імпульсу цифровізації державних послуг в Україні. Додаток «Вдома» полегшив 
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дотримання заходів самоізоляції. Портал і мобільний додаток «Дія», запущений у лютому 2020 року, надає 
користувачам доступ до цифрових документів та публічних електронних послуг, таких як реєстрація на 
щеплення від COVID-19, зміна місця реєстрації, заявки на виконання будівельних робіт, електронне 
посвідчення водія, отримання фінансової допомоги, відкриття банківських рахунків, погашення боргів та 
іпотеки для мігрантів. Більше того, у серпні 2021 року Україна стала першою країною у світі, яка надала 
повну еквівалентність електронних і паперових паспортів. У липні 2021 року в Україні запустили бета-
тестування сертифікатів про вакцинацію в додатку «Дія» для українців, які отримали повну вакцинацію, які в 
серпні 2021 року Європейський Союз визнав еквівалентними європейським. У листопаді 2021 року також 
розпочалося бета-тестування сертифікатів COVID на основі ПЛР-тестів. 

Стосовно економічної ситуації України в період карантинних обмежень, які були встановлення у 
зв'язку з пандемією COVID-19, незважаючи на неї та зростаючу геополітичну напруженість у відносинах з 
Росією, в 2021 році ВВП України зріс на 3,2%. Хоч і ситуація між Україною та Росією була напруженою. 

Що стосується повномаштабного вторгнення росії в Україну, яке продовжує випробовувати нашу 
країну, то відмітимо, що російське вторгнення в Україну 2022 року – відкритий воєнний напад Росії за 
підтримки Білорусі на Україну, розпочаівся 24 лютого 2022 року [3]. Вторгнення Росії в Україну спричинило 
«величезні людські страждання» та завдало шкоди світовій торгівлі, що, ймовірно, найбільше вплине на 
країни з низьким рівнем доходу та стимулює до передення бізнесу в інтернет мережу.  

У торговельному прогнозі на 2022-2023 роки СОТ зазначає, що перспективи світової економіки 
«потемніли» після початку війни 24 лютого. Зараз економісти СОТ знизили свої очікування щодо зростання 
обсягів торгівлі товарами – імпорту та експорту товарів у 2022 році – з 4,7% до 3%.  

У зв’язку з війною додаток «Дія» отримав розширення в плані можливості реєстрації та надання/отри-
мання допомоги тимчасово переселеним особам.  

Підсумовуючи усе вище сказане, ми можемо стверджувати, що наразі Україна знаходиться у 
скрутному становищі в усіх сферах, від економічно-політичної до соціально-географічної. Важливим є те, що 
від подальшого розвитку події в Україні, залежить економічно-політична ситуація у цілому світі, тому кожна 
країна, і кожен індивід зокрема, незалежно від того, якої він раси чи національності, повинні бути свідомі 
того, що від рішень, які кожен з нас приймає, залежить майбутнє всього людства.  
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АНАЛІЗ ВІДМІННОСТЕЙ МІЖ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОМ,  
ЦИФРОВИМ МАРКЕТИНГОМ І ДІДЖИТАЛ-МАРКЕТИНГОМ 

  
Розвиток цифрової ери в різноманітних сферах життя визначає нові тренди та диктує правила 

формування відносин між суб’єктами підприємництва та споживачами. Маркетинг є однією із галузей, яка 
зазнає найбільших трансформацій під впливом розвитку діджиталізації, адже на зміну класичним інструмен-
там та технологіям приходять цифрові. Карантинні обмеження та дистанційна робота багатьох людей 
виступили каталізаторами прискорення розвитку цифрової ери в маркетингу. Тому у реаліях сьогодення для 
наукової спільноти актуалізовуються питання дослідження розвитку маркетингової діяльності підприємств із 
урахуванням умов цифровізації.  

Аналіз термінів «інтернет-маркетинг», «цифровий маркетинг» та «діджитал-маркетинг» показав, що 
інтернет-маркетинг є найбільш вузький вид маркетингу. Він використовує традиційні елементи (товар, 
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розподіл, просування, маркетингові дослідження), які реалізовує за допомогою мережі Інтернет у дистанційному 
режимі [2]. Цифровий маркетинг є більш ширше поняття ніж Інтернет-маркетинг, оскільки він охоплює не тільки 
маркетингові інструменти, які можна застосовувати за допомогою мережі Інтернет, а й інструменти, які можна 
застосовувати за допомогою всіх каналів цифрової комунікації [2, 4]. Треба зауважити, що сам термін «цифровий 
маркетинг» у перекладі з англійської звучить як «діджитал-маркетинг», проте вчені розрізняють ці поняття як ок-
ремі види маркетингу. Діджитал маркетинг – ще більш широке поняття, яке охоплює просування продукту чи 
послуг з використанням можливостей як каналів онлайн просування, так і каналів оф-лайн просування, тобто 
представляє собою комбіновану форму сучасного маркетингу [1]. 

Тож основні відмінності між Інтернет-маркетингом, цифровим маркетингом та діджитал-маркетингом 
полягають у: 

1) сфері застосування. Інтернет-маркетинг застосовується тільки в мережі Інтернет, цифровий мар-
кетинг використовує будь-які канали онлайн комунікацій (локальні мережі, цифрове телебачення, інтерак-
тивні екрани, мобільні пристрої тощо), діджитал-маркетинг, в свою чергу, використовує всі цифрові канали 
онлайн комунікацій та канали оф-лайн комунікацій; 

2) цільовій аудиторії. Суб’єктами інтернет-маркетингу є тільки  
користувачі мережі Інтернет, суб’єктами цифрового маркетингу є як користувачі мережі Інтернет, так і 

користувачі цифрових каналів комунікації. Діджитал-маркетинг має найбільше коло охоплення цільової 
аудиторії, бо використовується і в онлайн, і в оф-лайн сферах; 

3) комунікаційних каналах. Основним каналом комунікації інтернет-маркетингу є мережа Інтернет. У 
цифровому маркетингу застосовуються інтернет-канали та спеціалізовані додатки для цифрових пристроїв. 
Діджитал-маркетинг використовує для комунікації з споживачами описані вище канали комунікації інтернет-
маркетингу, цифрового маркетингу та, в міру своєї спеціалізації, використовує різноманітні оф-лайн канали; 

4) маркетингових інструментах. Інтернет-маркетинг використовує інтернет-сайти, просування в блогах 
і соціальних мережах, SEO, SMM, онлайн рекламу, таргетинг, лідогенерацію, web-аналітику. Цифровий 
маркетинг використовує інструменти інтернет-маркетингу, а також додаткову реальність, віртуальну реаль-
ність, вірусну чи контекстну рекламу, QR-коди, web-посилання. Діджитал-маркетинг використовує інстру-
менти інтернет-маркетингу та цифрового маркетингу, а також контент-маркетинг, івент-маркетинг, нейро-
маркетинг, емоційний маркетинг тощо [3]. 

Отже, відмінності між інтернет-маркетингом, цифровим маркетингом та діджитал-маркетингом є 
суттєвими та полягають у відмінностях у сфері застосування, цільовій аудиторії, комунікаційних каналах та 
маркетингових інструментах. Для організації дієвої маркетингової політики потрібно розуміти ці відмінності 
так як вони впливають на ефективність маркетингових заходів та прибуток.  
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INFLUENCE-МАРКЕТИНГ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ТРЕНДИ 
  
Influence-маркетинг -це повноцінний та ефективний інструмент просування. Ще по іншому цей термін 

означає “роботу з лідерами думок”. Буквально за кілька років він перетворився з допоміжної маркетингової 
механіки на індустрію. 

Сьогодні цей тип маркетингу є у попиті у більшості нішах. Компанії необхідно ретельно обрати лідера 
думок та скласти стратегію співпраці. Люди, зацікавлені в продукції компанії можуть використовувати будь-
яку медіа платформу: Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, Telegram. Вибір майданчика слід 
здійснювати спираючись на сферу бізнесу. Згідно з дослідженням Influencer Marketing Hub, 68% брендів 
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вважають Instagram найважливішим у своїй стратегії маркетингу впливу.[1] Друге місце посідає TikTok: 45% 
репондентів використовують цю соціальну мережу для роботи з інфлюенсерами. 

Критеріями для вибору потрібного інфлюенсера базуються в основному на охопленні та залученості 
цільової аудиторії. Не менш важливим показником є рентабельність контенту. Якщо у блогера 100 тис. 
підписників, а охоплення – 6 тис. то реклама буде неефективною. Наступні критерії допомагають обрати 
найкращу опцію для співпраці: 

• Активність автора – на таких соціальних мережах як Instagram або TikTok мають бути регулярні 
публікації. Якщо блогер протягом 2-3 тижнів нічого не публікує, це свідчить про його нестабільність; 

• Кількість публікацій та вік профілю – має бути релевантний зв’язок між кількістю постів та 
залученні аудиторії; 

• Активність підписників – для Instagram досить хорошим показником є активність перегляду ос-
танніх відео та публікацій не менше ніж 20-30% відсотками від усіх підписників. Також, не слід 
забувати про кількість лайків та коментарів під публікаціями; 

• Якість аудиторії – хто саме пише коментарі та ставить вподобайки: живі аккаунти або боти. 
Однотипні коментарі – ознака накрутки. 

• Якість інтеграцій – аналіз останнього рекламного контенту. Це допоможе передбачити, що саме 
може вийти у результаті співпраці; 

На даний час, основними трендами Influence-маркетингу є: 
• Акцентування уваги на стеження за блогерами на різних платформах; 
• Постійний рух від тексту та зображень до відео та аудіовмісту; 
• Покупки в реальному часі; 
• Створення нових платформ в соціальних медіа; 
• Збільшення угод на основі ефективності; 
• Збільшення співпраці з інфлюенсерами; 
• Використання платної реклами буде ключовим елементом для охоплення аудиторії; 
• Мікро- та наноінфлюенсери будуть у більшому попиті. 
Саме такі тренди будуть простежуватись у найближчі роки. Компанії, які будуть здатні інтегруватись у 

новий потік рекламного століття, будуть мати успіх та гарантований позитивний імідж на ринку.  
 

1. Інтернет джерело: Influencer Marketing Hub https://influencermarketinghub.com/ 
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ІНСТРУМЕНТИ Е-МАРКЕТИНГУ В ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ СВІДОМОГО СПОЖИВАННЯ 

  
Загострення екологічних проблем у глобальному масштабі здебільшого зумовлено економічними 

процесами та традиційною економічною моделлю економіки, яка не є ефективною з позицій екології та не 
відповідає сучасним вимогам сталого розвитку. Пошук нових інструментів, що здатні забезпечити гармонію 
між економічним зростанням і екологічною стійкістю задля забезпечення економіко-екологічної безпеки на 
планеті, є нагальним завданням сучасної цивілізації. У відповідь на зростаюче споживання та, як наслідок, на 
накопичення маси відходів, які не піддаються швидкій переробці у природному середовищі та/або чинять 
шкідливий вплив на навколишнє середовище, у світі виникла концепція циркулярної економіки [1]. 

Об’єктивними є свідчення, що одним із прогресивних інструментів популяризації циркулярної економіки та 
зокрема основного її принципу – свідомого споживання є Е-маркетинг, який останнім часом стає все більш 
ефективним, у порівнянні з іншими каналами розповсюдження інформаційних аргументів, доводів і прикладів 
необхідності впровадження та застосування принципів циркулярної економіки на рівні країни.  

У міру інтеграції України до європейської спільноти, розвитку екологічної свідомості споживачів буде 
посилюватись усвідомлення ролі екологічного маркетингу та Е-маркетингу, як інструментів механізму 
підвищення рівня свідомості споживачів та екологічної безпеки. Аналіз ролі цього типу маркетингу показав, 
що він може бути одним з найбільш дієвих еколого-економічних інструментів і відіграватиме значну роль у 
процесі забезпечення екологічної безпеки, все більше адаптуючись до конкретних ринкових умов та 
специфіки діяльності окремих компаній. Доцільно відзначити необхідність подальшого вивчення теоретич-
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них засад Е-маркетингу та його практичної реалізації з огляду на перспективність цього інструменту еконо-
мічному та, зокрема маркетинговому управлінні, а саме аспектів, пов’язаних з процесами екологізації, з 
дослідженням потенціалу впливу інструментів Е-маркетингу на споживчий вибір різних сегментів 
споживачів з урахуванням екологічного чинника. Це необхідно для підвищення рівня свідомості споживачів 
та бізнесу задля підсилення екологічної безпеки України, максимального використання можливостей, які 
допоможуть мінімізувати негативний вплив на екосистему.  

Розглянемо перелік інструментів, які не потрібно вважати тактичним планом або стратегією 
просування свідомого споживання (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

Інструменти Е-маркетингу [2] 
 
Першочерговою задачею є визначення цілей просування свідомого споживання серед цільової 

аудиторії, далі вибір та комбінація найефективніших інструментів Е-маркетингу та аналіз впливу на цільову 
аудиторію через аналітику показників роботи інструментів Е-маркетингу.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЧАТ-БОТІВ В ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГУ 
 

Чат-боти – це програми, створені для автоматичної взаємодії з отриманими повідомленнями. Чат-ботів 
можна запрограмувати так, щоб щоразу відповідали на повідомлення, що містять певні ключові слова, і 
навіть використовувати машинне навчання, щоб адаптувати свої відповіді відповідно до ситуації [1]. 

Залежно від потреб клієнта існують різні типи чат-ботів: звичайні чати або на основі машинного 
навчання чи штучного інтелекту, з розпізнаванням природної мови чи голосовим керуванням. 

Користувач спілкується з чат-ботом через програму обміну повідомленнями, таку як Facebook Messenger, 
Skype, Slack та інші, або через пристрій із голосовою активацією. 

Дані Google Trends показують, що за останні п’ять років обсяг пошуку «чат-ботів» зріс у 19 разів, 
оскільки люди та компанії почали усвідомлювати їх цінність [2]. 
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Цінність чат-ботів полягає в їх здатності автоматизувати розмови у вашій організації. Основні 
переваги, які компанії отримують при використанні чат-ботів: економія часу і грошей, залучення потенційних 
клієнтів, цілодобова клієнтська підтримка, швидкі відповіді та персоналізовані питання для клієнтів, 
залучення користувачів унікальним способом. 

Швидкість відповіді особливо важлива для споживачів, оскільки вони очікують швидшої реакції, ніж 
можуть гарантувати бренди. Клієнти очікують відповіді протягом чотирьох годин. Однак брендам зазвичай 
потрібно 10 годин, щоб відповісти. 

Найважливіші речі, які слід враховувати, і кроки, які необхідно виконати, перш ніж почати роботу: 
визначити мету та варіант використання, обрати платформу використання чат-боту, розробити контент-
стратегію (які найпоширеніші питання будуть описані в чат-боті), побудова дерева розмов. 

Важливими також будуть заклик до дії, використання візуальних елементів та обов’язкова перевірка 
розмови: чи знаходять потенційні клієнти відповіді на свої питання? 

Метрики, які потрібно відслідковувати при роботі з чат-ботом: коефіцієнт конверсії, частота звернення, 
частота завершень розмов. 

Щоб порахувати ефективність чат-бота як інструменту генерації лідів, потрібно порівняти вартість ліда 
та коефіцієнт конверсії до та після впровадження. Для чистоти експерименту варто порівнювати кількість 
лідів із чат-бота та інших форми реєстрації. 

Переваги для власника бізнесу: автоматизація процесів, працівники матимуть можливість займатись 
менш рутинною і більш креативною роботою, швидкі цілодобові відповіді. 

Технологія чат-ботів досягла такого рівня, коли вони можуть легко замінити традиційні веб-форми на 
вашому сайті та запропонувати користувачам простіший спосіб зв’язатися з компанією. 

Незважаючи на велику кількість переваг, чат-боти не повинні повністю захоплювати всю присутність у 
соціальних мережах. Хоча автоматизовані соціальні розмови спрощують і покращують процес комунікації з 
клієнтом, але це лише набір функцій автоматизації, який може покращити взаємодію як з клієнтами, так і з 
стейкхолдерами, підвищуючи швидкість і ефективність комунікації. 
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ТАРГЕТОВАНА РЕКЛАМА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ПРОСУВАННЯ  

В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
 

Соціальні мережі вже давно користуються великою популярністю у користувачів інтернету, а 
таргетована реклама стала незамінним інструментом продажів для SMM спеціалістів. На даний час цією 
функцією користуються власники малого та середнього бізнесу, контент-менеджери, підприємці та 
фрілансери. Для будь-якої компанії чи бренду для отримання прибутків чи створення впізнаваності головним 
інструментом є рекламна діяльність.[2] 
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Наразі, для правильного розподілення і мінімізації рекламного бюджету, необхідно використовувати 
нові технології збирання і систематизації інформації про потенційних покупців, їх уподобання, купівельну 
поведінку в інтернеті і так далі. Серед нових інструментів для просування в Інтернеті таргетинг є одним із 
найбільш розповсюджених, але при цьому його механізм містить багато аспектів, на які слід звертати увагу, 
для того, щоб досягти цілей рекламної кампанії. [1] 

Таргетована реклама (англ. target – ціль) – це реклама, що спрямована на цільову аудиторію, яка 
відповідає певному набору вимог, заданому рекламодавцем. Вона показується цільовій аудиторії незалежно 
від того, чи шукають люди цей товар саме зараз, чи ні. Таргетинг допомагає спеціалісту власноруч шукати 
тих користувачів, які є потенційними покупцями. Інтереси, вік, стать, місце розташування та інше – це 
показники, за якими орієнтуються таргетологи. Знаючи потрібні характеристики аудиторії, фахівці налаш-
товують рекламу, яка потрапляє точно в ціль. Класифікують такі різновиди таргетованої реклами:  

– контекстна; 
– тематична (подорожі, спорт, навчання, бізнес тощо);  
– геотаргетинг (класифікація за країнами, регіонами, містами, районами й навіть окремими вулицями);  
– тимчасова;  
– соціальна (сегментація за віком, статтю, вподобаннями, сімейним станом, мовою тощо);  
– поведінкова (стиль життя, особливості праці) [2]. 
Найбільш відомими платформами для використання таргетингу в українському інтернет-просторі є 

соціальні мережі Facebook та Instagram. Маючи багатомільйонні аудиторії, вони є ідеальними майданчиками 
для реклами будь-якого продукту або послуги. [2] 

Таргетовану рекламу можна розміщувати в наступних випадках: Коли просувається новий продукт. У 
таких випадках запускаються покази в соцмережах, для повідомлення людям про вихід на ринок товару. За 
наявності вузької цільової аудиторії. Значно легше зорієнтувати рекламу в соцмережах, якщо товари або 
послуги пропонуються для конкретної групи людей. За необхідності повідомити про захід. Таргетованою 
рекламою можна користуватися для інформування людей про концерти, виставки, тренінги, вебінари і т.д. 
Коли потрібно просунути сторінку у соц-мережі або блог. Таргетована реклама надає можливість значно 
збільшити відвідуваність ресурсу і отримати приріст аудиторії, яка в майбутньому може стати повноцінними 
клієнтами [1]. 

Таргетинг є складним механізмом, який надає широкі можливості для підприємництва, дозволяючи 
націлювати рекламу на конкретних споживачів, які із найбільшою вірогідністю потребують у рекламованих 
товарах чи послугах. Разом із цим існує багато моментів, які необхідно враховувати при запуску даної 
реклами – починаючи із вибору аудиторії та закінчуючи проектуванням та оформленням рекламного 
повідомлення [1]. 

 
1. Таргетинг – цілеспрямований вплив на споживача [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/12791/1/APPRMU2019_P050.pdf. 
2. Таргетована реклама як ефективний спосіб просування в соціальних мережах [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/45-12.pdf. 
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ТЕНДЕНЦІЇ DIGITAL-MARKETING У СФЕРІ ТУРИЗМУ 
 
Світовою практикою доведено, що розвиток суспільства може бути найбільш ефективно реалізований 

за умов безперервного розвитку ринку інноваційних товарів та послуг. Сфера туризму поступово 
перетворюється на дійовий засіб формування ринкового механізму господарювання, надходження великих 
коштів до державного бюджету як одну з форм раціонального і корисного проведення дозвілля, залучення 
населення до вивчення історико-культурної спадщини, що потребує постійно оновленої пропозиції. Такий 
підхід може забезпечити саме інноваційний тип розвитку туризму [1].  

Під терміном digital-marketing у сфері туризму варто розуміти радикально нові або удосконалені техно-
логії, які значно покращують умови створення туристичного продукту або послуги. Країни, у яких розвинена 
ринкова і туристична інфраструктура, інноваційні технології застосовують для: підтримання інтересу до певних 
туристичних об’єктів, залучення нових клієнтів, підвищення рівня їх комфорту і створення ексклюзивних послуг. 
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Найбільш поширеними є такі види інноваційних технологій: за сферою новизни (нові для галузі, нові для 
країни, нові для світу, нові для підприємства); за змістом (організаційно-управлінські, інформаційні, 
технологічні, технічні); з причини виникнення (реактивні та стратегічні); за потенціалом (радикальні і 
модифікуючі) [2].  

Відповідно, інтернет-технології належать до інформаційних інноваційних технологій, які викорис-
товуються для проведення рекламних заходів; інформування споживачів про новинки та акції; формування 
позитивного іміджу; просування нових видів туристичних послуг. Наприклад, відвідування через мережу 
інтернет-музеїв України і світу). Школярі чи студенти під час проведення уроків можуть за допомогою 
Інтернету відвідувати музеї, що знаходяться в іншому куточку світу. На нашу думку, такий підхід необхідно 
організувати Національному музею Т. Шевченка в Києві, Києво-Печерській лаврі, Лувру в Парижі, 
Метрополітен музею в Нью-Йорку (www.armchair-travel.com, www.virtualtravel.cz, www.spherica-limages.com, 
www.googleartproject.com, www.everyscape.com тощо).  

Інтересними є й віртуальні подорожі, коли можна подивитися пам’ятки культури, природу. Не менш 
корисними є сайти на яких можна за допомогою вибору різних параметрів підібрати готель, який вас 
найбільше приваблює (Hotel Finder, Booking, Airbnb та інші).  

Процес віртуалізації туризму необхідно поширювати через соціальні мережі в яких туристи створюють 
спільноти де обмінюються досвідом подорожей, думкою про готелі, курорти, здійснюють обмін житлом на 
час відпустки [3]. 

Наступний напрям ‒ об’єднання зусиль одночасно туристичної фірми, страхувальника, транспортної 
компанії, екскурсійного бюро, готелів, закладів харчування для створення інформаційних туристичних 
продуктів, які дозволять споживачеві обирати послугу, а для учасників формувати конкурентоспроможну 
товарну, цінову, інвестиційну та збутову політику.  

Поширеною є практика організації готельного бізнесу із застосуванням технологій «розумний дім», що 
дозволяє раціонально використовувати всі наявні ресурси. Також використовують автоматизовані системи 
для організації безпеки в готелях і ресторанах, управління інженерною інфраструктурою, складським 
господарством тощо, що дозволяє контролювати і організовувати процес управління та раціонально викорис-
товувати ресурси. У світовому туризмі популяризуються інновації на транспорті (літак з прозорим корпусом), 
в готельному бізнесі (готельні комплекси на намивних островах), застосування ресурсозберігаючих техно-
логій. Перспективними також є технології впровадження людиноподібних роботів, для зменшення впливу 
людських почуттів на якість організації роботи готелів чи ресторанів.  

Не менш важливим є забезпечення зручними платіжними системами, які не будуть прив’язані до 
конкретних географічних місць.  

Люди завжди прагнуть до нового і невідомого. Не має залишатися осторонь й сфера туризму України, 
адже вона має важливе економічне і соціальне значення особливо в умовах відбудови країни. Інноваційний 
розвиток туризму сприятиме збільшенню кількості туристів з інших країн, відповідно створенню нових 
робочих місць та надходженню коштів до бюджету. 

 
1. Новини туризму. URL: http://www.indexua.com  
2. Новые технологии в сфере туризма: общая информация. URL: 

https://bot.konveier.com/2018/05/12/novyetehnologii-v-sfere-turizma-21-veka/  
3. Bloomberg Businessweek. URL: https://www.bloomberg.com/businessweek 
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 ВЕБ-САЙТ ЯК ЗАСІБ РЕПРЕЗЕНТУВАННЯ ФІРМИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
  

Сьогодні інтернет-маркетинг виступає джерелом для надання величезної кількості різноманітних 
послуг, без яких важко уявити digital-життя сучасної людини. Серед найважливіших елементів інтернет-
маркетингу є веб-сайти, створення яких, як правило, є досить непростим процесом, що вимагає неабиякого 
творчого підходу та технічних знань у відповідній галузі. Саме це й зумовлює необхідність розглянути веб-
сайт не лише як інформаційний ресурс, а ще і як результат бізнес-діяльності компаній, які націлені на 
збільшення онлайн-продажів, розширення реклами та удосконалення своїх онлайн-послуг. 

Корпоративний сайт є одним із найефективніших способів рекламування послуг компанії. Він дає 
можливість розширено розповісти про діяльність, надати користувачам усю необхідну інформацію.  
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Веб-сайт зі сторони інформаційних технологій – це місце в мережі Інтернет, яке визначається своєю 
інтернет-адресою (URL – uniform resource locator, що включає, зокрема, символьну адресу – доменну назву) і 
складається з веб-сторінок, які сприймаються як єдине ціле [1]. 

Люди та компанії створюють сайти для різних цілей: щоб продавати товари та послуги, розміщувати й 
знаходити інформацію, здобувати знання, спілкуватися з іншими користувачами, розважатися тощо.  

Приватній особі сайт згодиться, щоб знайти роботу або привабити нових клієнтів. На особистому сайті 
можна поділитися професійним досвідом, прорекламувати себе чи свій бізнес, продавати товари чи послуги 
онлайн. 

Компанії сайт згодиться, щоб створити репутацію, знайти нових клієнтів, збільшити продажі. На 
корпоративному сайті можна розповісти про діяльність компанії та її співробітників, представити асортимент 
товарів або послуг, провести рекламну кампанію чи відповісти на запитання користувачів [сайт]. 

Веб-сайт компанії виконує два основних завдання: 
• активізує маркетингову комунікаційну діяльність, оскільки веб-сайт компанії – це сукупність 
текстового наповнення логічно пов’язаної між собою інформації, яка оформлена у вигляді окремих 
онлайн-сторінок, яка інформує споживача щодо діяльності фірми, ознайомлює з основними 
превагами перед конкурентами і основне стимулює клієнта до необхідності покупки певного товару 
або послуги [6]; 

• формує збутову діяльність організації через онлайн-продаж товарів чи послуг: зараз все менше людей 
витрачають свій час на оф-лайн-магазини, надаючи перевагу онлайн-шопінгу. Тому можливість замови-
ти речі в Інтернеті є великою перевагою, як для покупців, так і для бізнес-діяльності компанії. 

Сайт включає такі основні блоки: головна сторінка (меню, новини); внутрішні сторінки (дані про 
товари чи послуги, ціни на них); контактна інформація (номер телефону, електронна пошта, адреса).  

При формуванні сайту для ТОВ Туристична фірма «Супутник» на головному блоці веб-сайту зверху 
екрану розміщено: логотип, меню («Тури», «Країни», «Про нас», «Туристам»), кнопка «Швидке бронювання» 
та підкнопка гарячої лінії. Це дуже важливі елементи сайту, оскільки завдяки ним клієнт може отримати 
практично всю необхідну йому інформацію через натиск на відповідний елемент. 

Основними факторами результативності роботи сайту є вибір надійного хостингу для утримання веб-
сайту компанії; активне просування рекламної діяльності через головну сторінку сайту (рекламні банери на 
головному блоці сайту); використання системи аналітики щодо онлайн-діяльності користувачів і моніторингу 
конверсії на сайті; SEO-оптимізація; застосування якісного та актуального веб-мерчандайзингу на сайті. 

 
1. Бондар О.С. Веб-сайт: визначення й застосування. URL: 

http://www.webtec.com.ua/uk/articles/index/view/2011-05-05/web-site (дата звернення: 17.09.2022).  
2.  Бурило Ю.П. Веб-сайт як інформаційний ресурс та об’єкт права інтелектуальної власності: наукова 

стаття. Київ, 2015, с. 67-70.  
3.  Корпоративний сайт: його призначення та ефективність створення. URL: 

https://armedsoft.com/ua/blog/korporatyvnyy-sayt-yogo-pryznachennya-ta-efektyvnist-stvorennya (дата звернення: 
19.10.2022).  

4.  Що таке веб-сайт. URL: https://hostiq.ua/ukr/info/what-is-website/ (дата звернення: 20.09.2022).  
5.  Що таке SEO оптимізація сайту + переваги SEO. URL: https://bevisible.com.ua/blog/scho-take-seo/ 

(дата звернення 23.10.2022). 11. The history of web design. URL: https://tillerdigital.com/blog/the-history-of-web-
design/ (дата звернення: 23.10.2022). 
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ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МАРКЕТИНГУ 

 
Штучний інтелект – це технологія, що здатна аналізувати інформацію, робити висновки, приймати на 

їх основі рішення та навчатись [1]. Поки ця технологія не застосовується назагал, але має величезний 
потенціал у маркетингу. 

Сьогодні штучний інтелект все частіше використовується в операційному маркетингу, наприклад в 
ідентифікації ризиків, управлінні реагуванням контакт-центру, а також в аналізі й націлювання на клієнтів, 
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дизайні та виборі рекламної копії для відповідності цільовим клієнтам, ціноутворення для максимізації 
прибутку від окремих клієнтів. 

Для більшості маркетологів, є певні переваги при впроваджені штучного інтелекту в організації. 
Покращення поділу на категорії та організації клієнтів дозволяє аналізувати дані глибше та точніше, що 
допомагає маркетологам залучити конкретні споживчі сегменти. Зменшення витрат та помилок та 
підвищення продуктивності за допомогою автоматизації повторюваних завдань. Полегшення вибору часу для 
публікації чи надсилання реклами споживачеві, через визначення часу коли клієнт найімовірніше 
зацікавиться. Зменшення незацікавленості клієнтів через використання аналітики шляху клієнта, щоб зробити 
мінімальну відмову клієнта від здійснення покупки. Надання ідеальний вміст, який є найбільш релевантним 
для людини, за допомогою кластеризації штучного інтелекту та інтерпретації даних. Але на цьому все не 
закінчується – штучний інтелект створений для забезпечення постійних результатів, змінюючись та 
коригуючись за допомогою машинного навчання, щоб разом із цілями компанії й змінювались потреби у 
штучному інтелекті. 

Найбільш використовуваними інструментами штучного інтелекту на ринку є віртуальні помічники. 
Віртуальні помічники можуть ефективно впливати на робочі процеси, оптимізуючи та автоматизуючи 
основні послуги з обслуговування клієнтів або взаємодії з продажами. Хорошими прикладами віртуальних 
помічників є Siri, Alexa або базовий чат-бот. 

Оскільки штучний інтелект автоматизує все більше процесів та швидко аналізує провадження 
маркетингових стратегій за певними критеріями, а також може вживати необхідних заходів у режимі 
реального часу відповідно до потреб маркетингу, маркетологи все більше можуть спрямовувати свої зусилля 
на діяльність, що покращує життя споживачів, підвищує задоволення від праці та розширює можливості 
творчого мислення для суспільної вигоди в цілому.  

Сектори телекомунікацій та фінансових послуг мають найвищий потенціал для використання штучного 
інтелекту в маркетингу, тоді як охорона здоров’я та освіта мають потенціал для інвестування в штучний 
інтелект[2]. 

Початок роботи зі штучним інтелектом починається з огляду на те, де технологія найкраще підходить. 
Спочатку фокусуються на проблемах та розбивають їх на поступові кроки. Проводять дослідження за допомогою 
штучного інтелекту. Згодом використання висновків штучного інтелекту допомагає звузити прийняття рішення та 
вибору оптимальної стратегії. 

Бізнес вливає гроші в штучний інтелект. Оскільки використання штучного інтелекту продовжує зростати, 
ми виявимо найбільш і найменш ефективні способи використання цієї технології в цифровому маркетингу. 

 
1. All you need to know about AI marketing (+infographic). Twinword. URL: 

https://www.twinword.com/blog/ai-marketing/ 
2. Artificial intelligence (AI) in strategic marketing decision-making: a research agenda | Emerald Insight. 

Discover Journals, Books & Case Studies | Emerald Insight. URL: 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BL-03-2020-0022/full/html 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ LINKEDIN ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 
  

У 2022 році соціальні мережі – це вже давно не просто спосіб комунікації та зв’язку зі світом, а один із 
інструментів маркетингових кампаній більшості бізнесів. Деякі організації активно розвивають SMM і 
просувають свій бренд за допомогою контенту, хтось – налаштовує таргетовану рекламу у Facebook, Google 
чи LinkedIn Ads, інші шукають партнерів по бізнесу або ж використовують соцмережі для покращення 
власного іміджу.  

Світова статистика каже: найпопулярнішою соціальною мережею для просування бізнесу є Facebook, 
на другому місці YouTube, далі – Instagram, LinkedIn, TikTok та Pinterest. Статистика соцмереж в Україні 
схожа, лиш LinkedIn серед лідерів немає. Справді, ця бізнес-мережа є дуже недооціненою українцями. Хоча 
на даний момент в LinkedIn зареєстровано більше 20 тис. вітчизняних компаній та більше 2,5 млн 
користувачів (і цей показник стабільно зростає), але поки цього все одно не достатньо для проведення 
маркетингових кампаній, які будуть націленими виключно на внутрішній ринок.  
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А от щодо виходу на міжнародний ринок за допомогою LinkedIn (особливо на ринки Європи та Азії), 
то тут ситуація значно краща. Власне, якщо бренд зосереджується на пошуку клієнтів або партнерів 
закордоном, то використання цієї бізнес-мережі буде дуже ефективним.  

Які ж переваги LinkedIn для власників бізнесів та маркетологів?   
1. Платна реклама. LinkedIn Ads – це якісна реклама, яка забезпечує дуже точний таргетинг і здатна 

підвищити охоплення цільової аудиторії на 40% більше, ніж інші канали лідогенерації. Вартість такої 
реклами є значно вищою порівняно з Facebook Ads, проте в свою чергу вона дає і значно більший ефект.  

2. Sales Navigator. Це ще один платний інструмент LinkedIn, який дає можливість шукати потенційних 
клієнтів за допомогою величезної кількості фільтрів: географія, індустрія, ключові слова, посади, розмір 
компанії та інше. Власне, за допомогою Sales Navigator можна зберегти більше 1500 лідів за раз, надіслати 20 
InMail повідомлень, синхронізуватися з CRM-системою компанії та створити базу клієнтів для проведення 
подальших маркетингових кампаній. Великою перевагою є те, що користувачами мережі є більшість Decision 
Makers C-level, тобто людей, які приймають рішення в компаніях, зазвичай це Owners, Founders, CMO, COO, 
CEO та інші. Відповідно і база лідів буде дуже якісною – адже комунікація вестиметься через людей, які 
безпосередньо керують діяльністю компанії. 

3. Оптимізація особистого профілю і профілю компанії. LinkedIn надає дуже широкий спектр 
інформації, яку можна помістити у власний профіль. Від фотографії, власних контактів (номер телефону, 
електронна пошта, веб-сайт, соціальні мережі) і швидкого аудіозапису-представлення до опису професійних 
навиків, досвіду роботи і сертифікатів, які підтверджують кваліфікацію користувачів.  

4. "Open to work", а також відкриті вакансії. Ця бізнес-мережа надає можливість користувачам додати 
позначку "Open to work", що значно спрощує пошук роботи, а компанії в свою чергу мають можливість 
публікувати відкриті вакансії, щоб швидше знайти якісних спеціалістів. До того ж, мережа має функцію 
ввімкнення сповіщень щодо відкритих вакансій – це дуже зручно. 

5. Контент. Ще один інструмент, який здатен підвищити впізнаваність бренду, повідомити новини 
компанії та представити продукцію підприємства. Як і в будь-якій іншій соціальній мережі, тут важлива 
активність на сторінці та є можливість переглянути статистику активності аудиторії в профілі або компанії. 

6. Лідогенерація за допомогою ланцюжка повідомлень. Ще один спосіб знайти клієнтів або 
налаштувати партнерські відносини – ланцюжок повідомлень для бази потенційних клієнтів саме у LinkedIn. 
Тут це буде значно якісніше, ніж за допомогою електронної пошти, за рахунок меншої офіційності і більшої 
мобільності. При цьому, порівняно з іншими соціальними мережами, саме у LinkedIn такі повідомлення 
виглядають органічно, оскільки мережа позиціонує себе як "бізнес-мережа". До речі, статистика каже, що 
коефіцієнт конверсії ліда у LinkedIn є найвищим серед всіх соціальних мереж.  

7. Маркетингові дослідження. За допомогою LinkedIn можна успішно аналізувати ринок, конкурентів 
та власний продукт. Тут достатньо швидкий фідбек аудиторії, порівняно, наприклад, із поштовими 
розсилками. Відповідно можна зрозуміти наскільки ринок є лояльним до продукту компанії, наскільки 
продукт є конкурентоздатним, а наявність профілів конкурентів дає змогу оцінити власні конкурентні 
переваги ще краще.  

Загалом LinkedIn може бути дуже хорошим інструментом для маркетингу, оптимізації роботи бізнесу 
та становлення якісних бізнес-зв’язків, особливо в секторі B2B. Саме такі продажі, чи то швидше така 
співпраця, тут є найбільш поширеною. Адже великою перевагою є доступ до компаній зі всього світу і 
можливість співпрацювати без організації оф-лайн-зустрічей. Якщо у секторі B2C продажі є швидкими і 
потребують прямої комунікації, то в секторі B2B є потреба у довгих переписках, знайомстві і налаштуванні 
хороших відносин на майбутнє – власне те, що й можна отримати у LinkedIn. Дану інформацію підтверджує 
статистика: найбільший відсоток компаній України, які користуються LinkedIn і активно шукають лідів через 
цю мережу – ІТ-компанії, а друге місце займають маркетингові агентства. Це можна пояснити тим, що у цих 
сферах не потрібен живий контакт, але натомість має бути високий рівень довіри між партнерами. 

У будь-якому разі сподіваємось, що оновлення LinkedIn, які надають можливість інтерфейсу 
українською мовою, та загальна увага до українських користувачів стимулюватиме власників компаній 
використовувати цю мережу для проведення маркетингових заходів та лідогенерації. В такому випадку 
Україна матиме власну платформу для співпраці на внутрішньому ринку і тоді ця мережа стане для нас ще 
кориснішою, зручнішою та ефективнішою. А поки доцільно використовувати її як метод виходу на нові 
ринки та пошуку партнерів закордоном. 

 
1. Проспектинг у LinkedIn. URL: https://snov.io/blog/ua/linkedin-sales-prospecting-ua/ (дата звернення 

05.10.2022) 
2. LinkedIn для керівників. URL: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/15740?lang=uk (дата 

звернення 05.10.2022) 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ  
У ВЕДЕННІ ІНСТАГРАМ-СТОРІНКИ В УМОВАХ ВІЙНИ 

  
Інстаграм існує вже досить давно і це дуже популярна соціальна мережа. Вона заснована Кевіном 

Сістромом та Майком Крігером 12 років тому. Ця програма базується на обміні фотографіями, дозволяє 
користувачам робити фотографії, застосовувати до них фільтри, а також поширювати їх через свій сервіс і 
низку інших соціальних мереж [2]. Інстаграм належить компанії Meta Platforms. Є одним із найпопулярніших 
сервісів у мистецтві айфонографії. В останні роки платформа суттєво змінилася (рис.1). Якщо раніше 
Instagram можна було назвати платформою для обміну фотографіями, де основна аудиторія – жінки віком до 
35 років, то нині соцмережа включає безліч функцій та нових рекламних можливостей. Вона придбала більш 
дорослу аудиторію. 

 
Рис. 1 Хронологія розвитку додатку Інстаграм 

  
Зазначимо, що ведення в Інстаграм бізнес-акаунту дає можливість розвивати бренди, збільшує 

кількість замовлень та потенційних клієнтів. Аудиторія соцмережі вирізняється високою активністю та є дуже 
різнорідною. За даними компанії The Small Business Blog [1]: 1) Instagram має понад 1 393 млрд активних корис-
тувачів на місяць, з них 51% – жінки, 49% – чоловіки; 2) користувачі проводять в Instagram у середньому 30 хв. на 
день; 3) 81% користувачів використовують Instagram для пошуку інформації про компанії, продукти та послуги; 4) 
50% відвідувачів сайту цікавляться придбанням продукту чи послуги, яку побачили в застосунку; 5) середній 
бізнес-аккаунт в Instagram публікує повідомлення один раз на день; 6) середній рівень залучення бізнес-поста в 
Instagram становить 0,96%; 7) 500 мільйонів користувачів щодня використовують Instagram Stories; 8) пости з 
можливістю купівлі щомісяця переглядають понад 130 мільйонів користувачів; 9) бізнес-профілі IG відвідують 200 
мільйонів користувачів щодня. Тому для будь-якого бізнесу існує зацікавленість у зборі цільової аудиторії та 
розширювання її за рахунок використання додатку Instagram. 

Для розкрутки Інстаграм-сторінки спершу варто обміркувати стратегію, спосіб просування та 
визначитись з контентом. Далі – бізнес профілі можуть запускати офіційну рекламу. Правильне налаштуван-
ня таргетингу дасть можливість потенційним клієнтам відвідати сторінки. Та найголовніше в цій соціальній 
мережі – контент. Адже в Instagram просувається не тільки сам продукт, а й пов’язана з ним ідея, стиль життя. 
Тому варто враховувати, які асоціації виникають у людей через бренд. Це так само важливо, як і продукт. 
Ідеальним є дотримання єдиного стилю при публікації не лише ілюстрації у паблику, а й тексту.  

Інстаграм також дозволяє розкручувати обліковий запис без вкладень користуючись безкоштовними 
інструментами, а саме: 1) масками. Зазначимо, брендовані маски зі своїм логотипом підвищуватимуть впізна-
ваність; 2) залученням аудиторії з Tik Tok. Тут варто зв’язати ці дві сторінки, додавши відповідну кнопку у 
профіль. Так користувачі зможуть легко переходитимуть з однієї платформи на іншу; 3) взаємопіаром 
(співпрацею з іншими брендами, компаніями, блогерами для просування сторінки); 4) прямими ефірами. 
Підвищувати залученість підписників можна за допомогою трансляцій, які дають хороший зворотний зв’язок 
з клієнтами; 5) інтерактивним контентом (Reels, IGTV, Instagram Stories); 6) розсилками в Direct. Пропонуємо 
текст будувати максимально ненав’язливим, але в свою чергу продаваючим. Це добре підходить для 
залучення нових клієнтів. Головне не перебільшувати. 

Однак, в умовах війни стандартна робота соціальних мереж зазнала змін. Трансформувався постинг, 
діяльність деяких компаній перейшла в інше русло. Інстаграм запрацював в великій мірі як платформа для донатів 
на армію та реклами благодійних фондів. Просування зборів у соціальних мережах показує надзвичайні 
результати. Зараз всі розуміють, що «як раніше» вже може і не бути, бо змінився контент. Контент-стратегія 



 

183 

брендів максимально адаптована під нові реалії. Традиційне розділення контенту на брендовий, продаючий, 
фановий та інтерактивний доповнені соціальним, підтримувальним та корисним контентом.  

 
1. Роман І. Просування в Instagram – докладний посібник з розкрутки Інстаграм акаунту. elit-web.ua. 

URL: https://elit-web.ua/ua/blog/prodvizhenie-v-instagram. 
2. Here&apos;s How To Use Instagram. businessinsider (Business). November 1, 2010. Архів оригіналу за 

25 серпня 2012.  
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ТАРГЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ APPLE INC. 
  

Компанія «Apple Inc.» пройшла шлях від однієї із багатьох на ринку до першої публічної компанії із 
капіталізацією понад 2 трильйони дол. США [1]. Такий неймовірний успіх став результатом вірно підібраної 
маркетингової стратегії щодо підбору цільової аудиторії. Цільову аудиторію склали – креативний клас та 
молодь.  

Таргетуючи маркетинг на ці цільові аудиторії, Apple отримав платоспроможних або у майбутньому 
платоспроможних клієнтів.  
 У 2018 році, на рекламу було витрачено близько 1,8 млрд. дол. США [2]. Про успіх таргетингу свідчить той 
факт, що переважна більшість контентмейкерів цифрової економіки послуговуються продуктами саме цього 
технологічного гіганта.  

На нашу думку, цьому сприяли певні ключові причини успіху таргетингу Apple. Перша з них, 
маркетингова збутова політика. Магазини Apple обрали вишуканий мінімалістичний дизайн чим створюють 
атмосферу люксового технологічного бренду. Дорогі матеріали свідчать про люксовість, мінімалізм про 
технологічність.  

Наступною причиною є маркетингова цінова політика Apple. Високий рівень цін можна вважати тим 
маркетинговим інструментом, який підкреслює сталість проголошених компанією параметрів і їх постійне 
удосконалення. Тому ціни на пропоновану техніку залишаються стало високими протягом усього часу, що 
вони знаходяться у продажі. Акційні пропозиції на продукцію Apple практично відсутні. Даний підхід 
закріплює враження про серйозність, якість і надійність бренду. Особливістю є також те, що компанія не 
змінює ціну на продукцію в залежності від регіону де її продає. Ціна може лише змінюватися від розміру 
місцевих податків та зборів. 

Номенклатура є тією причиною, яка підкреслює лаконічність асортиментної політики та забезпечує 
розуміння різниці між продуктами. Вона дає максимум необхідної інформації споживачу про технічні деталі 
пропонованого продукту не перевантажуючи його зайвою інформацією. Саме такий підхід покладено в 
процес таргетингу і витісняє конкурентів з обраного сегменту ринку так як конкуренти формують більш 
складний для розуміння неймінг власних товарів, що вимагає у покупця наявність певних знань. 

Не менш важливою причиною є використовуване пакування, яке викликає відчуття, що воно про-
працьоване до найменших деталей та є вагомим елементом таргетингу. Білий твердий картон із мініма-
лістичним дизайном підтримує те ж саме враження люксового бренду, що й офлайн-магазини корпорації. 

Дизайн, строгий та мінімалістичний, є тією причиною, яка в процесі таргетингу пристроїв Apple поси-
ює очікування щодо програмного забезпечення та операційних систем як сталого продукту, мінімалістичного 
та інтуїтивно зрозумілого [3]. Такий підхід економить багато часу навіть просунутим користувачам, оскільки 
не вимагає замислюватись, як зробити ту чи іншу операцію. Водночас, використовувана модульна сітка в 
дизайні говорить про строгий ієрархічний підхід до створення продукту. 

Філософія «It just works» («Це просто працює») є тією причиною, яка пропонує людям креативних 
професій використовують техніку Apple не тому, що знають, яку потужність мають їхні девайси, а тому, що 
знають, що такої потужності їм буде достатньо для виконання усіх необхідних завдань. Сама ж корпорація у 
своїх рекламних матеріалах фокусує увагу на тому, як потужності її техніки можна використати у реальних 
життєвих ситуаціях.  

І остання, на нашу думку причина, ідеальність продукту. Компанія ставить у пріоритет якість своєї 
продукції, а не її кількість, тому, до прикладу, лінійка електроніки значно не розширюється, а може лише 
зазнати незначних змін від покоління до покоління.  
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Для того, щоб вийти на ринок, продукт чи послуга повинні пройти перевірку внутрішніми вимогами до 
якості і надійності. Тож, високі стандарти Apple можуть видаватись надмірними, але саме вони є гарантом 
репутації компанії з ідеальним продуктовим рядом, що відповідає вимогам таргетованої аудиторії. 

 
1. Apple is now worth $2 trillion, making it the most valuable company in the world. URL: 

https://www.nbcnews.com/business/business-news/apple-now-worth-2-trillion-making-it-most-valuable-company-
n1237287 (дата звернення: 23.09.2022) 

2. Why Apple Spends $1.8 Billion On Advertisin. URL: https://medium.com/seedx-digital-marketing-
guru/why-apple-spends-1-8-billion-on-advertising-38d3940270bf (дата звернення: 23.09.2022) 

3. Джон Едсон. Уроки дизайну від Apple. URL: https://www.rulit.me/books/uroki-dizajna-ot-apple-read-
374844-18.html (дата звернення: 22.09.2022) 
 
 

В. Олива  
студ. групи МК-43 

Науковий керівник – д.е.н., проф., професор кафедри МЛ Миськів Г.В. 
  

ВИДИ ВАКАНСІЙ У СФЕРІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 
  
Цифровий маркетинг почав існувати близько 100 років тому, після того, як Гульєльмо Марконі винай-

шов радіо у 1896 році. Хоча знадобилося близько 10 років, щоб радіо охопило широку аудиторію, торговцям 
не знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що вони можуть використовувати його для продажу. 

Цифровий маркетинг – це будь-яка форма маркетингу продуктів або послуг, що використовує 
електронні пристрої. Він існує як онлайн, так і оф лайн [3]. 

Оф лайн цифровий маркетинг охоплює радіо-, телевізійний і телефонний маркетинг. 
Найпоширенішими видами онлайн цифрового маркетингу є пошукова оптимізація (SEO), реклама з 

оплатою в один клік (PPC), пошуковий маркетинг (SEM), контент-маркетинг, маркетинг у соціальних 
мережах (SMM).  

Онлайн цифровим маркетингом займаються інтернет-маркетологи. До найпопулярніших професій у 
сфері інтернет-маркетингу за даними сайтів для пошуку роботи Work.ua, LinkedIn та Робота.ua належать: 
SMM-спеціаліст, контент-менеджер, таргетолог, SEO-спеціаліст, PPC-фахівець та копірайтер. 

Менеджер у соціальних мережах або SMM-спеціаліст – це фахівець, який використовує платформи 
соціальних мереж для просування продукту/послуги, зв’язку з цільовою аудиторією, збільшення продажів і 
трафіку на веб-сайті. Основними платформами соціальних мереж є Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 
Pinterest, YouTube і Snapchat. Маркетинг у соціальних мережах став важливим інструментом для залучення 
клієнтів і користувачів по всьому світу. 

SMM-спеціаліст залучає покупців через соціальні мережі, підвищує імідж компанії та бренд товару чи 
послуги. Фахівець створює й оформляє сторінки у соціальних мережах. Розробляє маркетингову стратегію, де 
вирішує, як часто публікуватиме дописи, які будуть теми текстів, аби зацікавити цільову аудиторію, яке буде 
наповнення сторінки, наприклад, фото чи відео тощо. Спілкується з клієнтами, відповідає на їхні запитання, 
залучає їх до купівлі. Займається стимулюванням збуту, приміром, придумує розіграші, пропонує акції. 
Збирає й аналізує статистику просування, збільшення трафіку та його конвертації. 

Даний фахівець зобовʼязаний бути завжди в тренді, вивчати вподобання споживачів, орієнтуватися в 
нових інструментах просування й залучання клієнтів.  

Контент-менеджер – спеціаліст, який займається візуальним та текстовим наповненням сайтів чи 
сторінок у соцмережах. 

Даний фахівець є відповідальним за все, що публікується на сайті компанії, навіть за фотографії й 
інформацію про наявний товар, який оновлюється, якщо фірма впроваджує новий товар у свій асортимент або 
навпаки утилізує чи оновлює його властивості. 

Таргетолог – фахівець, який займається створенням і налаштуванням реклами в соцмережах. 
Таргетолог запускає рекламу в Instagram, Facebook чи інші соцмережі через рекламний кабінет, щоб 

дана реклама відображалася лише цільовій аудиторії і заохочувала її до дії, наприклад, перейти на сторінку 
компанії чи замовити товар. Також його задачею є розроблення правильної стратегії просування 
товару/послуги, тобто йому необхідно вибрати цільову аудиторію, сегментувати її, виявити її потреби та 
продумати на якій вебплощадці і як просувати. 

SEO-спеціаліст – це фахівець, який займається оптимізацією сайту таким чином, щоб пошукова 
система показувала його, як найкращий результат пошуку за певним ключовим словом. 
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Результат успішно виконаної роботи вважається тоді, коли посилання на сайт відображається найвище 
серед усіх інших в пошуковій системі. Перші п’ять результатів у Google отримують 67% усіх кліків [5]. Якщо 
реклама продукту, стаття чи публікація в блозі не знаходяться на першій сторінці результатів пошуку Google 
або іншої пошукової системи, їх рейтинг низький. 

SEO-спеціаліст здійснює аудит сайту, аналізує конкурентів, визначає бюджет для результативного 
просування. Завдання фахівця можна розділити на два типи: зовнішня та внутрішня оптимізація. 

До внутрішньої належить: редагування структури сторінки; зменшення швидкості завантаження 
сторінки; підбір семантичного ядра (структурованої підбірки ключових слів, які відповідають перспективним 
цільовим пошуковим запитам), метатегів і ключових фраз. До зовнішньої – домовленість про обмін 
посиланнями і цитуванням або згадуванням з іншими ресурсами [6]. 

SEO-спеціаліст повинен постійно стежити за змінами роботи алгоритмів пошукових систем і 
оперативно впроваджувати зміни у свій сайт. Також SEO-спеціаліст повинен постійно аналізувати показники 
своєї роботи.  

Фахівець із контекстної реклами або PPC-маркетолог – це фахівець, який створює рекламу, за яку 
рекламодавці сплачують комісію щоразу, коли веб-користувач натискає одне з їхніх оголошень, створених 
спеціалістом з контекстної реклами. 

PPC- маркетолог створює рекламу на сайтах у вигляді банерів або в соцмережі YouTube, для 
зацікавлення клієнтів. Фахівець розраховує показники, яких можна досягти за певного бюджету, і робить все, 
щоб «клік» по посиланню коштувало дешевше, але приносило більший результат, тобто конверсію. Після 
завершення рекламної кампанії PPC- маркетолог робить звіт із її ефективності.  

Формула для розрахунку PPC така: оплата за клік ($) = вартість реклами ($) ÷ кількість кліків реклами [4]. 
Копірайтер – фахівець з написання рекламних текстів; це творець цікавого читабельного матеріалу. 

Копірайтер пише дописи, статті, веде блог, журнал тощо. Головне завдання – написати чіткий, захоплюючий 
текст, який приверне увагу з першого погляду та заохотить цільову аудиторію придбати товар або складе 
хороше враження про компанію. 

За даними сайту Work.ua, упродовж вересня 2022 року було розміщено 522 вакансії «SMM-спеціаліст», 
вакансій «контент-менеджер» – 276, вакансій «таргетолог» – 521, вакансій «SEO-спеціаліст» – 133, вакансій 
«PPC-фахівець» – 240 та вакансій «копірайтер» – 153 (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Кількість вакансій Інтернет-маркетингу, розміщених у вересні 2022 р. на сайті Work.ua 

Джерело: [1] 
  

 
Рис.2. Середньомісячні заробітні плати, розміщені протягом місяця, на сайті Work.ua 

Джерело: [1] 
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За даними сайту Work.ua [1], у 2022 році середня місячна заробітна плата по Україні SMM-спеціаліста 
складала 15 000 грн., контент-менеджера – 13 500 грн., таргетолога – 15 000 грн., SEO-спеціаліста – 18 500 
грн., PPC-марктолога – 22 500 грн. та копірайтера – 15 500 грн. (рис. 2). Таким чином, середньомісячна 
зарплата у сфері інтернет-маркетингу складає 16 667 грн. 

Отже, сфера інтернет-маркетингу є перспективною в сучасному світі та активно розвивається. 
Компанії виставляють на ринок праці велику кількість вакансій інтернет-маркетологів, оскільки прагнуть 
отримати висококваліфікованих спеціалістів, так само, як маркетологи хочуть отримати високооплачувану 
роботу. Однак, щоб зайняти вакантне місце у престижній компанії, маркетологу слід бути в тренді останніх 
технічних та професійних новинок, орієнтуватися у ринковій кон’юнктурі та вміти мислити на випередження. 
Саме такий підхід висококваліфікованих інтернет-маркетологів забезпечить вихід компанії на ринок з новим 
товаром чи послугою, та, водночас, задовольнить потреби споживачів, завдяки онлайн-інструментам 
просування. 

 
1. Сайт з пошуку роботи Work.ua. URL: https://www.work.ua/ 
2. Content Marketing”. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Content_marketing.  
3. Digital Marketing Made Simple: a Step-by-Step Guide”. URL: https://neilpatel.com/what-is-digital- 

marketing/. 
4. Larry Kim. What Is PPC? Learn the Basics of Pay-Per-Click”. URL: https://www.wordstream.com/ppc. 
5. Organic vs PPC in 2019: The CTR Results”. URL: https://www.zerolimitweb.com/organic-vs-ppc-2019- 

ctr-results-best-practices/. 
6. SEO-specialist”. URL: https://www.work.ua/career-guide/seo-specialist/ 
7. Shivendra Tiwari. 5 Types of Digital Marketing: Which One Is Right For Your Business”. URL: 

https://www.digitalvidya.com/blog/five-types-of-digital-marketing/. 
8. What Is Social Media Marketing?” URL: https://buffer.com/social-media-marketing. 
  

 
 
 

Я. Оприско 
 студ. групи МК-14 

Науковий керівник – ст. викладач каф. МЛ Донець Д.М. 
  

ДЕТАЛЬНИЙ ГЕОТАРГЕТИНГ І ТАРГЕТИНГ ДЕМОГРАФІЇ 
  
Залежно від того, за якими критеріями потрібноналаштувати націлення на конкретну людину, він 

ділиться на кілька видів: 
• Соціально-демографічний. За цим критерієм кампанія налаштовується для показу певного 
соціального прошарку, конкретної статі. Часто потенційні клієнти відбираються за віком або за 
сімейним станом. 

• За місцем розташування. Можна охопити всю країну або налаштувати розширений географічний 
націлення. Якщо інтернет магазин продає свій товар не по всій країні, можна налаштувати вибірку 
по містах. 

• Частотне націлення інтернет-аудиторії. Дозволяє обмежити кількість об’яв за частотою, які будуть 
показані одному відвідувачу. Занадто часта реклама дратує і має ефект, зворотний бажаному. 

• Латеральний. Це складніший метод, який передбачає зміну критеріїв визначення цільової групи 
залежно від реальних цілей бренда. 

• Тимчасової. Дозволяє настроїти рекламне повідомлення для відображення користувачам, коли вони 
активні. 

• Поведінковий. Має на увазі відбір ЦА за інтересами, особливостями поведінки та захопленням. 
Сюди відноситься ретаргетинг – повернення на сайт відвідувачів, які не вчинили цільової дії. 

Просунуті фахівці зможуть налаштувати націлення на id, щоб охопити передплатників конкретних 
спільнот та сторінок. 

У соцмережах діють самі підходи, про які ми говорили вище. Але поговорити про те, яким буває 
націлення у соціальних мережах, варто. Він поділяється на види залежно від того, як відображається контент. 

У пості є лише одна фотографія або картинка із закликом до дії. 
• Декілька зображень. Дозволяє краще показати товар чи створити тизерну рекламу. 
• Відео. Включає відеоролик. Є добрим способом залучити ЦА. 
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• Слайд шоу. Альтернатива відео підходить для реклами на мобільних пристроях, так як не вимагає 
багато ресурсів. Відмінний варіант у тому випадку, якщо цільовий націлювання призначено для 
користувачів портативних девайсів. 

• Добірка товарів. У такому пості буде показано кілька товарів із закликом до дії. 
• Детальне націлення (Detailed targeting) – одна з опцій націлення Facebook, яка дозволяє звузити 
аудиторію реклами і доставляти її максимально персоналізовано. Для цього можуть викорис-
товуватися дані про інтереси та поведінку користувачів, демографічні відомості та місцезнаходжен-
ня, інформація про рекламу, яка вже знаходила у них відгук, девайси і навіть швидкість інтернету. 

• На відміну від широкого націлення, коли система сама шукає потенційно зацікавлених у рекламі 
людей, детальний націлення дозволяє брати справу у свої руки, звужувати та розширювати межі 
пошуку самостійно. Для цього потрібно не тільки добре знати свою аудиторію, а й уміти 
налаштовувати рекламу та знати деякі хитрощі. 

• До двох основних інструментів детального націлення належать геотаргетинг і націлення з демогра-
фії. На них і зупинимося у цьому матеріалі. 

Геотаргетинг, Location Targeting або націлення за місцезнаходженням – інструмент, який дозволяє 
знайти цільову аудиторію за її присутністю у певному географічному регіоні або локації (країні, місті, районі 
або іншому заданому радіусі на карті). 

Вибираючи місцезнаходження, ви повідомляєте систему про географічні області, де ви хочете 
показувати рекламу. У Facebook можна таргетуватися на країну, регіон, штат і провінцію (залежно від 
регіону), місто, поштовий індекс, виборчий округ, а США ще й орієнтуватися на DMA – медіаринки. 

Крім того, Facebook пропонує можливість налаштовувати націлення і на великі регіони: 
• по всьому світу; 
• за групою країн або географічним регіоном (наприклад, Африка); 
• по зоні вільної торгівлі (наприклад, Європейська асоціація вільної торгівлі); 
• за іншими характеристиками (наприклад, ринки, що розвиваються). 
В межах однієї групи об’яв ви можете налаштовувати націлювання на кілька локацій, але є й 

обмеження на кількість конкретних параметрів націлювання, які ви можете створити. Наприклад, до однієї 
групи можна додати не більше 25 країн або 250 міст. 

В. Кардаш 
студ. групи МЕ-25 

Науковий керівник – д.е.н., проф., професор  
кафедри МЛ Гринкевич С.С.  

 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ У TIK TOK 

 
Сьогодні в світі дуже актуальною є тема інтернет-маркетингу, оскільки просування продуктів та послуг в 

інтернеті дозволяє підвищити рівень продажів, просунути продукцію компанії. Для того щоб підприємство актив-
но працювало та розвивалося, необхідно встигати за розвитком тенденцій та стежити за трендами. 

Занадто активне, безпричинне використання соцмереж молоддю в повсякденному житті створило нега-
тивний стереотип – марнування часу для розваги, отримання тимчасового задоволення, безцільний скролінг 
стрічки, перегляд беззмістовних відео та інше. Але попри зазначені недоліки, використання соціальних мереж 
є не тільки антистресом та відпочинком для багатьох, але й одним із найкращих методів просування власного 
бізнесу. Більшість людей стали поціновувачами онлайн шопінгу, адже це зручно і зважаючи на наші неспо-
кійні часи – безпечно, тому шукають та купують товар через відомі платформи: Instagram, Facebook, Tik Tok.  

Незважаючи на інші соцмережі, Tik Tok з’явився порівняно недавно. У 2018 році цьому додатку 
надавали перевагу підлітки, які публікували розважальний контент, тому рекламуватися там не було сенсу. 
Нині вже понад 80% аудиторії – це платоспроможні люди віком від 18 років. Поступово реклама в Tik Tok 
стала одним із найпопулярніших трендів в інтернет-маркетингу. Підприємці, які розуміють перспективність 
цієї платформи, вже зараз створюють свої сторінки та запускають рекламу. 

Як просувати свій бізнес у Tik Tok? 
Tik Tok відмінно підходить для брендових компаній, і цим активно користуються абсолютно різні 

бренди – від фаст-фуду до luxury-сегменту fashion. При просуванні бізнесу в Tik Tok вважаємо за доцільне 
враховувати: 

− тренди контенту. Кількість підписаних користувачів на сторінку насправді не має значного впливу, 
бо цілком імовірно, що наступне відео потрапить у стрічку до інших користувачів. То чому б не 
використовувати популярний тренд двічі чи тричі? Також, для креативних людей краще створювати 
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тренди самостійно. Якщо ідея сподобається аудиторії, є можливість отримати багато UGC (user 
generated content) та органічне зростання власного облікового запису. Завдяки одному якісно 
зробленому відео, можна ефективно прорекламувати свій бізнес; 

− створення хештегів. Хештеги теж важлива частина роботи з контентом. Для тих, кому складно 
підбирати самостійно, існують навіть програми для генерації хештегів відповідно до тематики 
відео. Правильно вибрані хештеги підвищують шанс потрапити до рекомендацій та допомагають 
взаємодіяти з аудиторією. 

− рекламування бренду. Сьогодні майже будь-хто може розмістити рекламу в Tik Tok, якщо політика 
платформи дозволяє рекламувати цей продукт. Щоб розпочати просування, потрібно створити 
рекламну сторінку, додати спосіб оплати та пройти перевірку. Найголовніше в цій платформі про-
являти рекламну креативність і бажання. Чим більше відео схожі на контент, які інші користувачі 
щодня публікують, тим краще. Класної ідеї та телефону з хорошою камерою достатньо для зйомки 
відео. В додатку є інструмент, який допоможе вибрати музику. Важливо, як і в роботі з будь-якою 
платформою, аналізувати, що зараз актуально, що більше подобається аудиторії, тестувати різні 
концепції відео, регулярно розміщувати цікавий контент і не опускати руки. Якщо докладати зусиль 
з розумом і отримувати задоволення від процесу, то обов’язково буде якісний результат. 

Отже, підсумовуючи, можна дійти висновку, що Tik Tok, який ще недавно був лише розважальною 
платформою для підлітків виключно з забавним контентом, зараз є одним з найкращих інструментів для 
креативного, естетичного і цікавого просування власного бізнесу. 

 
1. How to Use TikTok to Boost Your Small Business [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://www.hostpapa.be/blog/social-media/tik-tok-for-business/ 
2. TikTok for Business | Marketing & Advertising on TikTok [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://www.tiktok.com/business/uk-UA 
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ТАРГЕТОВАНА РЕКЛАМА У СОЦМЕРЕЖАХ 
  
Таргетована інтернет-реклама – це вид реклами, спрямований на цільову аудиторію, що враховує її 

тип: вік, місце розташування, інтереси та інші особливості. Застосування націлювання допомагає звузити 
вихідну вибірку до потенційно зацікавленої у вашому продукті або послуги аудиторії. 

Розвиток інтернет-технологій відкрив нові можливості у сфері маркетингу. Аналітичні системи, 
лічильники, внутрішні трекери сайтів дозволяють відслідковувати поведінку користувачів – інтереси, 
місцезнаходження, географічні дані, відвідувані сайти та сторінки, пошукові запити тощо. Традиційна 
реклама, наприклад, на телебаченні, радіо, у засобах масової інформації охоплює всіх споживачів, включаючи 
тих, хто не є цільовою аудиторією рекламодавця. Кількість тих, хто побачив таку рекламу вище, що також 
збільшує ціну. Однак більшість показів зазвичай не знаходить відгуку.    Перевагою таргетованої реклами є 
можливість вибору групи користувачів потенційно зацікавлених у продукті. Така реклама є більш 
ефективним з точки зору конверсій та витрати бюджету. 

Що таке націлення 
Таргетинг – це спосіб відбору аудиторії за заданими критеріями до цільової. Термін походить від слова 

target – ціль або мета. Результатом націлювання є цільові покази реклами – користувачам, на яких 
орієнтований продукт або послуга. 

Основні опції націлення реклами: 
• геотартетинг; 
• за інтересами чи тематиками; 
• за часом показу; 
• соціально-демографічний; 
• поведінковий націлення. 
Переваги таргетованої реклами 
Рекламодавець отримує можливість показувати рекламу тим користувачам, яких найімовірніше зацікавить цей 

продукт. Інформація про аудиторію дозволяє робити рекламу більш персоналізованої за змістом. Це знижує витрати, 
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збільшує коефіцієнт конверсії та окупність інвестицій у маркетинг.Крім того, статистика таких кампаній допомагає 
визначити, наскільки ефективним є той чи інший спосіб націлення. Якщо тематична група не дає результату, її можна 
видалити з налаштувань рекламної кампанії та направити бюджет на більш прибутковий сегмент користувачів. 
Таргетована реклама несе у собі плюси як для рекламодавців, але й споживачів. Інформаційний простір 
перевантажений непотрібною інформацією та рекламою. Застосування націлювання дозволяє користувачам частіше 
бачити в рекламному потоці продукти сегмента, що цікавить, наприклад, у стрічці новин Facebook, відео на YouTube. 
Деякі ресурси передбачають можливість вибору тематики реклами, що відображається. 

Враховуючи відмінності цільових груп та тематик бізнесу, реклама, що таргетує, буде актуальна практично в 
будь-якому проекті. Однак для деяких компаній, які бажають заявити про себе, націлення є необхідністю.  

• Місцеві компанії. Геотаргетинг передбачає належність аудиторії не лише певній країні, але і місту 
та району. Наприклад, власник автосервісу, тренажерного залу, кав;ярні може залучити місцеву 
аудиторію у радіусі 1-5 км за допомогою відповідних налаштувань.  

• Вузько направлена продукція чи послуги. Більшість проектів можна вважати тією чи іншою мірою 
нішевими. Наприклад, молодим сім’ям із середнім рівнем доходу, які орендують квартиру, може 
бути цікавий сайт нового житлового комплексу, а власникам кішок у період літніх відпусток може 
бути актуальна інформація про готель для домашніх тварин.  

• Сегмент В2В. Ряд підприємств шукає не лише роздрібних клієнтів, а й дилерів, посередників, 
бізнес-партнерів. Відкритим інвестиційним фондам чи франчайзерам доцільно націлити рекламу на 
початківців чи досвідчених підприємців, людей із досить високим рівнем доходу та відповідними 
інтересами. 

Активний інтернет-користувач постійно стикається з рекламою, що таргетує.  
До основних прикладів можна віднести:  
• рекламу у соцмережах;  
• банерну рекламу на сайтах;  
• вставки у відео;  
• рекламу на мобільних телефонах;  
• контекстну рекламу у пошуку. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИРOБНИЦТВА ЕЛЕКТРOКАРІВ В УКРАЇНІ: ДOСВІД ЄС 

 
Електрoмoбілі стрімкo завoйoвують ринoк, хоча їхня частка на світoвoму ринку автoмoбілів ще 

незначна – близькo 2,5%. Прогнозують, що автo з електричними двигунами на віднoвлювальній енергії 
будуть займати 10% обсягу збуту легкoвих автoмoбілів у світі в 2025 р., а до 2040 р. їх частка збільшиться до 
58%. У зв’язку із такoю динамікoю ринку Єврoпа стрімкo збільшує oбсяг інвестицій в електрифікацію 
транспoрту, – у 2021 р. до 60 млрд. євро [1]. 

ЄС запрoваджує дедалі жoрсткіші вимoги щoдo викидів вуглекислoгo газу для нoвих автoмoбілів для 
перехoду на електрoтранспoрт у країнах-членах. Вже більше 10 єврoпейських держав анoнсували відмoву у 
найближчі 15 рoків від прoдажу автoмoбілів з двигунами внутрішньoгo згoряння [2]. Ті країни, які хочуть 
досягти довгострокового успіху в автомобільній галузі, повинні постійно переглядати свою політику впливу.  

Oскільки світoві тенденції пoчали зміщуватися від автoмoбілів з двигунами внутрішньoгo згoряння дo 
електрoкарів, Україна має шукати мoжливості ствoрити сприятливе й доступне вирoбниче середoвище для 
відoмих автoвирoбників. Пoзитивнo тут впливатимуть такі фактoри, як вигідне рoзташування та лoгістика, 
кваліфікoвана та дешева рoбoча сила [3]. Але таке «вікно можливостей» існуватиме не завжди, а мати лише 
базові переваги. Умови, які б привернули увагу світових автовиробників для розміщення своїх заводів, поки 
практично відсутні. А вони мали б бути як мінімум не гіршими, ніж пропонують інвестору сусідні країни, 
щоб завантажити не тільки наявні в Україні виробничі потужності в 400 тис. автомобілів на рік, а й 
виробництво міського електричного транспорту. 

Щoдo перспектив рoзвитку, вартo зазначити, щo у Верхoвній Раді булo зареєстрoванo закoнoпрoекти 
№3476 та 3477, які визначають преференції для рoзташування такого вирoбництва в Україні. Прийняття цих 
нoвoвведень мoже стати стартoвoю тoчкoю для рoзвитку автoмoбільнoї галузі України. Ідеєю цих 
закoнoпрoектів є кoмплексний підхід дo кoригування пoдаткoвoї та митнoї пoлітики віднoснo вирoбництва та 
ввезення електрoтранспoрту, електрoдвигунів та зарядних станцій дo них [4]. Дo тoгo ж, Україна вже має 
дoсвід вирoбництва грoмадськoгo  електрoтранспoрту кoнцерном «Електрoн» і з кoжним рoкoм набуває все 
більше дoсвіду в машинoбудівній галузі. 

На даний мoмент, у нашій країні діє стратегія підтримки імпoрту, а не вітчизнянoгo тoварoвирoбника. 
Стимулювати лише ввезення готових електромобілів, як це відбувається наразі, – добре для покупця, але 
погано для виробника та потенційного інвестора. Варто принаймні намагатися бути не об’єктом, а суб’єктом 
індустріальних процесів, впроваджувати ті зміни, які реалізує весь цивілізований світ. Завідомо невигідно 
виробляти в Україні автомобілі, якщо є пільги на ввезення готового автомобіля. Це суттєвo спoвільнює 
прoгрес вітчизняних тoварoвирoбників і нарoщує залежність від інoземних пoстачальників [1]. Слід 
стимулювати власне вирoбництво, адже ствoрення кoмплектуючих для автoмoбілів вартуватиме значнo 
менше, ніж імпoрт гoтoвoгo прoдукту з урахуванням усіх митних платежів. Податкові надходження від 
виробництва одного автомобіля у середньому в 5 разів більші, ніж при імпорті електромобіля. 

Щoб дoсягти дoвгoстрoкoвoгo успіху у вирoбництві електрoкарів, Україні пoтрібнo переглянути захoди 
щoдo урядoвoгo сприяння рoзвитку електрoавтoмoбільнoї галузі. Й, зокрема, через те, що екoлoгічна ситуація в 
Україні вимагає рішучих дій, oскільки пoказники смертнoсті від забрудненoсті пoвітря є чи не найбільшими у 
Єврoпі, – 78% усіх викидів великих міст, зoкрема, фoрмує автoтранспoрт [2]. Важливою є і рoзрoбка штучнoгo 
інтелекту для керування автoмoбілем, стратегія підтримки прoмислoвoгo впрoвадження нoвих технoлoгій. 

Вирoбництвo електрoкарів в Україні – перспективний напрям, і ті українські вирoбники, які наразі 
зберегли вирoбництвo, мoжуть в майбутньoму налагoдити випуск такoї техніки. Першoчергoвим крoкoм дo 
електрифікації транспoрту в країні стане впрoвадження нoвих закoнoпрoектів, спрямoваних на активне 
залучення інвестицій у вирoбництвo й стимулювання розвитку машинoбудівнoї галузі.  

 
1. Букатюк У. Електрокари Made in Ukraine. LIGA.net. URL: 

https://biz.liga.net/ua/all/transport/article/elektrokary-made-in-ukraine-mechta-ili-buduschee-kogda-
poyavitsya-ukrainskiy-tesla. 



 

191 

2. Стан атмосферного повітря в Україні. Жива планета. URL: https://www.zhiva-planeta.org.ua/pvsus/sapu.html. 
3. Солонина Є. Коли Україна зможе виробляти альтернативу Tesla? Радіо Свобода. URL: 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ УКРАЇНИ  

В РЕЙТИНГУ НАЙЩАСЛИВІШИХ КРАЇН СВІТУ 
 

За останні кілька років світ зіткнувся з низкою проблем: глобальне потепління, пандемія, відкритий 
воєнний напад Російської Федерації на Україну. Незважаючи на це, люди хочуть бути щасливими і прагнуть 
цього різними способами. Окрім індивідуального оцінювання стану особи в економічній науці аналізується і 
індикатор щастя громадян цілої країни. Він визначається за допомогою аналізування різних суміжних показ-
ників, як наприклад очікувана тривалість життя, суб’єктивна задоволеність життям, рівень доброчинності, 
екологічний слід тощо.  

Щоб розібратись в тому як і чому зараз зростає індекс щастя, спершу необхідно проаналізувати 
показники за попередні роки. В 2021 році найщасливішою нацією світу стали скандинавські країни. Вже 
п’ятий рік поспіль Фінляндія посідає місце найщасливішої країни у світі з оцінкою 7,842 із 10 можливих 
балів. Фінляндці твердо вважали, що вони вільні робити свій власний вибір, і виявляли мінімальну підозру 
щодо корупції в уряді. Обидва ці фактори є сильними факторами загального щастя. Найменш щасливою 
країною у світі на 2021 рік був Афганістан -149 місце (2,523). Це частково пояснюється низьким рівнем 
очікуваної тривалості життя та низькими показниками валового внутрішнього продукту на душу населення.  

Опитування, на основі яких було засновано цьогорічний рейтинг щастя, були проведені до 
повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У звіті за 2022 рік Україна і Росія потрапили у нижню половину 
світового рейтингу щастя: Україна – на 98 місці, а Росія – на 80.  

До початку повномасштабної війни в Україні 24 лютого 2022 року рейтинговий індекс щастя нашої 
держави протягом багатьох років був низьким. [3] Серед європейських країн Україна – єдина, яка перебувала 
на нижній його частині. За даними Gallup, Україна входить у п’ятірку країн з найбільш негативною 
динамікою рейтингу щастя за останні 10 років [3].  

Погіршення позиції України у світовому рейтингу щастя експерти-соціологи до початку повно-
масштабного вторгнення пояснювали низкою причин. Перше – це погіршення економічної ситуації та війна 
на Сході країни. Друга – це підвищення вимог українського суспільства після Революції Гідності [5]. 

На місце України в загальному рейтингу вплинула тривалість здорового життя. Це індекс, який 
вимірює кількість років, протягом яких людина може вести здоровий, активний спосіб життя. За даними 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, середня тривалість життя в Україні становить 64,1 року, тоді як у 
країнах Західної Європи цей показник перевищує 70 років.  

Якщо говорити про суб'єктивні критерії, то найнижчими були показники вільного вибору в житті та 
сприйняття корупції. Останній показник свідчить про те, що українці не довіряють ні своїй владі, ні бізнесу. 
Проте рівень доброзичливості (щедрості) українців високий. На думку Генерального директора Київського 
міжнародного інституту соціології Володимира Паніотто, деякі складові Всесвітнього рейтингу щастя дуже 
суперечливі. Порівнюючи індекс вільного вибору України з індексом Російської Федерації, він відзначає, що 
високий бал Росії не відповідає дійсності, так як там він втричі вищий, ніж в Україні [5]. 

Вимірювання українських соціологів показують кардинально іншу картину. Зокрема, згідно з 
рейтингом щастя, який щорічно публікує Київський міжнародний інститут соціології, 54% українців 
вважають себе щасливими (так, 23%; швидше так, ніж ні, 31%), а 19% вважають себе нещасними. На відміну 
від світового рейтингу, учасники мали лише одне запитання: «Чи вважаєш ти себе щасливою людиною?» [5]. 

У 2016 році згідно результатів вимірювання індексу під назвою Happy Planet Index, основною метою 
якого є визначити, наскільки ефективно люди використовують природні ресурси для щасливого життя, 
Україна посіла 70-е місце серед 140 країн, набравши 26,4 бала з можливих 50-ти. Індекс вимірює чотири 
параметри: тривалість життя, добробут, нерівність та екологічний слід.  

Використовуючи наведені показники, можна вивести основні причини і недоліки, які впливають на 
результати рейтингу і, відповідно, прийняти необхідні заходи щодо їх усунення. Отже, найбільший вплив в 
Україні здійснюють політичні та економічні ситуації. За 2022 рік війна на Сході України переросла в 
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повномасштабну війну, що, ймовірно, знизило такий показник як задоволеність життям, проте водночас 
підвищило індекс вільного вибору. Відповідно, певні дії та рішення державної влади здатні суттєво під-
вищити показник задоволеності життям та підвищити довіру громадян до влади. Серед них можна виокреми-
ти: спрощення процедури ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону, спрощена система оподаткування 
для великого бізнесу, добровільна сплата єдиного податку для ФОП-ів І та ІІ груп, дозвіл не сплачувати ЄСВ 
за мобілізованих працівників  для ФОП-ів  ІІ та ІІІ груп, звільнення від сплати податку за землю, розташовану 
на територіях, де тривають бої, зменшення ПДВ на пальне тощо. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що будь-який рейтинг залежить від відібраних показників аналізу, від 
економічної, екологічної та політичної ситуації. Незважаючи на недоліки наведених у статті оцінок, відкидати ці 
результати не варто, оскільки вони відображають не лише думку населення щодо стану справ у країні, але й, 
частково, саму ситуацію в державі, відповідно до чого можна застосовувати заходи щодо її покращення.  
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доступу: https://voxukraine.org/en/an-un-happy-nation-are-ukrainians-really-the-unhappiest-people-in-europe/ 

 
 

І. Бессуднова 
Науковий керівник – к.е.н, доц. каф. ЗМД І.І. Коць  

 
ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 
Повномасштабна війна негативно вплинула на розвиток зовнішньоекономічної діяльності в нашій 

країні. Передусім, це спричинило погіршення стану експортно-імпортної діяльності України. Війна принесла 
багато змін для фірм, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, незалежно чи то в країні, чи то поза 
її межами. 

Найбільшою проблемою ЗЕД, яка виникла на фоні воєнних дій, є зменшення експортно-імпортних 
операцій. Наймасовіше скорочення відбулось у тих регіонах, які зазнали повномасштабного вторгнення. 
Зараз лише  західні області України можуть підтримувати ситуацію на належному рівні, покращувати умови 
експорту за рахунок переорієнтації на інші ринки збуту. 

Відомим фактом є те, що частка товарообігу між Україною та Росією є досить високою, але головним 
завданням нашої країни на сьогоднішній день є не лише обмеження співпраці та торгівлі з ворогами, але й 
створення правової основи торговельної діяльності України з іншими державами.  Потрібно розвивати вільну 
торгівлю з іншими країнами, особливо країнами ЄС, тому що європейський ринок є перспективним у 
контексті нинішніх подій, але умовою успіху є прагнення розвивати інноваційно-орієнтовану торгівлю 
високоякісними продуктами, технічними виробами та послугами для задоволення потреб прогресивного 
європейського ринку. 

Незважаючи на все, український товарний експорт, який фактично припинив роботу на початку війни, 
нині поступово відновлюється. Одним із шляхів відновлення довоєнних обсягів експорту – є перехід від 
морської логістики до альтернативних видів транспорту.  

Хоча теперішній стан ЗЕД в Україні є критичним, та перспективи розвитку існують. Державне 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнного стану повинне бути спрямоване на 
оптимізацію торговельних відносин, зосереджуючись на: 

− підтримці імпорту першочергових та найпотрібніших товарів та які мають велику цінність як для 
держави, так і для її громадян; 

− збільшенні експорту високоякісної продукції, як спосіб поповнення державного бюджету 
фінансовими ресурсами. 
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Якість продукції впливає на рівень довіри, яка на даний момент не дуже висока до українського виробника з 
боку споживачів європейських ринків. Україна має можливість змінити своє минуле, налагодивши майбутнє та 
переорієнтуватися на нові ринки збуту, при тому не  втративши потенційних споживачів. 

Тому, не втрачаючи надій та з новими силами та ідеями країна та її громадяни мусять рухатись вперед, 
незважаючи на усі перешкоди, які завдає нам Росія. Тільки тоді наша економіка буде процвітати, а 
зовнішньоекономічні зв’язки та експортно-імпортні операції налагодяться. 

 
1. ЗЕД в часи війни: нові рамкові умови та регулювання [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:https://ukraine.ahk.de/ua/news/aussenhandel-in-zeiten-des-krieges 
2. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:https://firstlegal.com.ua/zdijsnennya-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti-v-umovah-voyennogo-stanu/  
 
 

Л. Вільчак 
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ЗМД О. П. Подра 

 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ  
У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 
На сьогоднішній день Інтернет стає новою територією для ведення бізнесу, завдяки якому з’являються 

широкі можливості відображення реальної економіки держави у віртуальному всесвіті. Для суб’єктів госпо-
дарювання і, особливо суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, одним з найбільш актуальних напрямків 
забезпечення розвитку є реалізація бізнес-процесів відповідно до перманентного стрімкого розвитку новітніх 
технологій електронної комерції.  І навіть якщо брати до уваги малі підприємства, які застосовують вузьке 
коло таких інструментів, то транснаціональними корпораціями інвестуються значні суми коштів у 
запровадження систем оброблення даних і хмарного обчислення тощо. 

Розвиток електронної комерції чинить стабільний вплив на розвиток світової економіки, що обумов-
лено низкою причин: 

− прискоренням темпів створення єдиного інформаційного простору: виробляються механізми 
інформаційної взаємодії практично всіх суб'єктів світового ринку;  

− децентралізацією ресурсів, що забезпечує стимулюючий незалежний розвиток суб'єктів ринку; 
− прискоренням обороту грошових ресурсів через використання електронних платіжних систем;  
− зменшенням обсягу спекулятивного капіталу (у посередників, що не є виробниками) і, отже, 
збільшення об'ємів інвестицій у виробничу сферу; 

− створенням умов для відкритої конкуренції на ринках товарів і послуг;  
− прискоренням процесу просування на ринок нових товарів послуг і доведення їх у зручній формі до 
споживача. 

Крім того, електронна торгівля дає сучасному бізнесу неймовірні можливості заробити на хвилі 
попиту, що виникає зі сторони споживачів, які цікавляться покупками в Інтернеті, постійно зростає. Особли-
во це стосується підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і за допомогою використання 
інструментів електронної торгівлі  можуть задовільнити попит споживачів іноземних ринків. Немає жодних 
сумнівів, що ринок електронної торгівлі й надалі продовжить збільшуватись, оскільки в усьому світі як у 
розвинутих країнах, так і у країнах, що розвиваються, він демонструє позитивну динаміку та надзвичайний 
потенціал для подальшого розвитку. На сьогодні головними викликами підприємств, і в тому числі для 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що використовують e-commerce являється: потреба 
мультиканального просування товарів (робіт, послуг), нарощування вимог до технологічної складової 
інтернет-магазинів, забезпечення високого рівня безпеки особистих та платіжних даних покупців. Проте 
практика показує, що електронний ринок успішно знаходить альтернативи для вирішення проблем, які 
перешкоджають його ефективному розвитку, і найбільш дієві рішення надзвичайно швидко трансформуються 
у фактичні стандарти галузі. 

 
1. Zwass V. Electronic Commerce: Structures and Issues / V.   // Zwass International Journal of Electronic 

Commerce. – Vol.1. – №. 1. –  1996. – P. 3-23. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.gvsu.edu/ssd/ijec/v1n1/p003full.html(Accessed 12.10.2020). 

2. Береза А.М., Козак І.А., Шевченко Ф.А. та ін. Електронна комерція: [навч. посібник] / А.М.Береза, 
І.А.Козак, Ф.А.  Шевченко. – К.: КНЕУ, 2002. – 326 с.  
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3. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Електронний бізнес: [навчальний посібник] / О.В.Виноградова, Н.І 
Дрокіна. – Київ: ДУТ, 2018. – 292 с. 

4. Макарова М.В. Електронна комерція: [посібник для студентів вищих навчальних закладів] / М.В. 
Макарова. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 272 с. 

5. Філіппова Л. Л. Електронна комерція: за і проти / Л. Л.  Філіппова // Вісник Нац. техн. ун-ту ХПІ. – 
№ 44 (1017). – 2013. – С. 58–65. 
 
 

В. Волинець 
Науковий керівник – ст. викл. каф. ЗМД Л.В. Залізна 

 
ЯК ВІЙНА В УКРАЇНІ ВПЛИВАЄ НА СВІТОВУ М’ЯСНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ? 

 
Після повномасштабного вторгнення зі сторони росії українська економіка несе величезні збитки. 

Україна – один з найбільших гравців на світовому продовольчому ринку. Ми були одними з найбільших 
експортерів м’яса, кукурудзи, а також зернових у всьому світі. Натомість, замість подальшого її розвитку 
очікується, що цього року економіка України скоротиться приблизно на 45,1 відсотка, хоча величина спаду 
буде залежати від тривалості та інтенсивності війни.  

У 2021 році спеціалізована міжнародна консалтингова та дослідницька фірма, що працює для клієнтів 
у всьому харчовому ланцюгу по всьому світу Gira (Girafood) прогнозувала, що українське  споживання  м’яса 
птиць  і  свинини збереже свою висхідну траєкторію принаймні до 2026 року. Однак війна Росії проти 
України призвела до відновлення ринкової турбулентності. Через блокаду українських портів експорт м'яса та 
м'ясних продуктів морем неможливий. Експорт через країни ЄС також ускладнений через ветеринарні 
обмеження ЄС. До повномасштабного вторгнення росії наприкінці лютого 2022 року в Україні було 2,6 
мільйона худоби, 1,6 мільйона з яких були корови. Український клуб агробізнесу (УКАБ) заявляє, що через 
війну втрачено близько 15% великої рогатої худоби. Це вже впливає на місцеве виробництво яловичини та 
молочний сектор[4]. Gira має хороші можливості, щоб допомогти м’ясній промисловості зрозуміти проблеми 
та вирішити їх. Вони базуються на платформі 50-річного аналізу та розуміння світового ринку м’яса та 
галузі[3]. 

Найбільший ринок м’яса в Україні – птиця. Україна є восьмим у світі експортером м’яса птиці, на 
частку якої припадає 2,2% світової торгівлі м’ясом. Місцеві споживачі не лише не зможуть дозволити собі 
українську м’ясну продукцію, а й виникнуть значні збої в ланцюгу постачання в українському циклі вироб-
ництва м’яса через пошкоджену інфраструктуру, брак ресурсів (кормів, робочої сили, енергії), недостатні 
кошти, можливі втрати врожаю через зберігання до військових дій. До країн, які найбільше страждають від 
дефіциту української птиці можна віднести: країни Близького Сходу та країни Африки на південь від Cахари. 

Індекс цін  ФАО досяг нового рекордного рівня в квітні 2022 року. Все це відбулось через різкий 
скачок цін на м’ясну продукцію в усьому світі. На вартість птиці вплинули перебої з експортом з України та 
зростання кількості спалахів пташиного грипу в Європі[1].   

Отже, більшість іноземних аналітиків вважають, що недостатня кількість кормів збільшить тиск цін на 
птицю в ЄС, так як корм становить 50-60% собівартості виробництва. Україна є великим виробником та 
експортером олійних культур, кукурудзи та зерна, зокрема пшениці. Рекордно високі світові ціни на добрива 
вказують на те, що українські аграрії вноситимуть менше добрив у вегетаційний період 2022 року, а 
зниження врожайності здається неминучим за вищих витрат[2]. 

 
1. FAO Food Price Index [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cutt.ly/PNeJyvn  
2. Андрій Ярмак, експерт глобальних агроринків з 30-річним досвідом [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: Kurkul.com, 2022 р. 
3. Girafood [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.girafood.com/ 
4. UCAB – Український Клуб Аграрного Бізнесу [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.ucab.ua/ua 
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Я. Габор 
Науковий керівник – ст.викл. каф. ЗМД О.Ю. Григор’єв  

 
ЛІН МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

 
В умовах фінансової кризи і військового сьогодення дуже важливим є дослідження фінансово-еко-

номічного стану підприємства та пошук шляхів до його економічного зростання.  
Економічний розвиток – незворотні, спрямовані, закономірні (кількісно-якісні та сутнісні) зміни 

економічної системи (у нашому випадку підприємства) в довготерміновому періоді, що відбувається під 
впливом економічних суперечностей, потреб та інтересів, зумовленість яких характеризується дією основних 
законів діалектики, що не виходять за межі глибинної внутрішньої сутності такої системи [2, с. 203]. 

Одним із елементів розвитку є впровадження лін менеджменту. Лін менеджмент як філософія управ-
ління в основному прийшла з виробничої системи Toyota (TPS). Саме Джон Крафчик ввів термін «лін 
менеджмент» у статті «Тріумф системи лін менеджменту» у 1988 році, яку написав на основі своєї 
магістерської дисертації у школі менеджменту Sloan при Массачусетському технологічному інституті. До 
навчання Крафчик працював інженером з якості Toyota-GM NUMMI. 

Термін Lean production переводиться й існує в значенні «бережливе виробництво». Переклад, в першу 
чергу, викликає асоціації з економією та виробничими підприємствами, в той час як йдеться не лише про 
економію та не лише на виробничих підприємствах, а й у будь-яких інших підприємствах.  

Одним із основних завдань, які власники бізнесу сьогодні ставлять перед топ-менеджерами, є знижен-
ня собівартості виготовленої продукції чи наданих послуг. Для багатьох організацій це завдання пов’язано не 
лише зі зниженням собівартості, але і з виживанням на ринку в короткостроковій чи середньостроковій 
перспективі, де активно діють конкуренти чи знижується попит, спостерігаються інші негативні тенденції.  

При зниженні собівартості продукції, зростає прибуток. Для підприємства, звичайно, це вигідно. Але 
необхідно і витримувати необхідну якість продукції, що призводить до зростання її собівартості. Інакше 
покупці не будуть купувати даний товар. Якщо якість не забезпечується, то товар із собівартістю значно 
нижче середньої на ринку мало хто придбає. Саме тому, для досягнення високого рівня конкуренто-
спроможності підприємства необхідно досягнути відповідності продукції концепції управління, що базується 
на постійному прагненні до усунення всіх видів зайвих втрат. Саме це і є концепцією лін менеджменту. 

Ціллю керівників, в цьому випадку, є створення процесу безперервного усунення зайвих втрат, тобто 
усунення будь-яких дій, які використовують ресурси, але не створюють цінності для кінцевого споживача. 
Тобто, потрібно організувати перехід від одноразового вдосконалення процесів до постійної системи 
аналізування і вдосконалення всіх процесів. 

Основою концепції лін менеджменту є генерування цінності продукції для кінцевого споживача на 
кожному етапі її створення. Для проведення аналізу появи цінності в результаті праці, складається карта 
потоку створення цінності, в якій графічно описують основні процеси компанії. Ті процеси, які не додають 
цінності для клієнта, варто виключити, оскільки на них дарма тратяться ресурси компанії. 

Вартість впровадження самої системи лін менеджменту невелика порівняно із результатами. Лін 
проєкт не вимагає крупних інвестицій у виробництво. Потрібно лише врахувати, що основна вигода від 
впровадження лін менеджменту є в довгостроковій перспективі. 

Впровадження методології лін менеджменту дозволяє вирішити цілий ряд основних проблем, з якими 
щодня і щогодини стикаються більшість підприємств: досягти високої якості при мінімальних витратах; 
скоротити терміни створення продукції; уникнути перевиробництва; врегулювати питання поставок, тощо. 

 
1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф : [пер. с англ.]. – М. : Экономика, 2005. 
2. Дубовик А. Вовлеченность персонала как основной фактор успеха при внедоении лин-

менеджмента. Управление персоналом. 2019 № 02. с.20-37. 
3. Ивахнов А. Стратегическая сессия как элемент корпоративной культуры. Управление персоналом. 

2019 № 03. с.18-25. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ 
 

Проблема залучення прямих іноземних інвестицій залишається актуальною не лише для України, але й 
інших країн світу. Прямі іноземні інвестиції відіграють ключову роль не тільки в таких питаннях як потреба 
технологічного оновлення, але й як одна з можливостей збільшення експорту товару  підприємств, 
можливості перейняття іноземного досвіду, сучасних технологій, новітніх підходів управління, які є 
ключовими засадами для покращення економіки України та інтеграції її у світове господарство.  

У будь -якій країні велика увага приділяється її інвестиційній привабливості, зокрема і в Україні. 
Роздумуючи над перспективою і можливостями вкладення коштів в ту чи іншу країну, здійснюється 
ґрунтовна оцінка стабільності ринкової кон’юнктури, сприятливого інвестиційного клімату, що передбачає 
більш детальну оцінку податкового законодавства, захисту прав власності та гарантування повернення 
коштів, підтримка з боку держави щодо інвестиційних проектів[1].  

На рисунку представлено динаміку руху прямих іноземних інвестицій в Україні, а також сальдо за 
2010-2021 роки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Динаміка руху прямих іноземних інвестицій в Україні, а також сальдо за 2010-2021 роки [2] 

 
За даними рисунка можемо спостерігати нестабільну динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну 

та з України. У 2014 році в наслідок наступу російських військ на східну частину України відбулось їх різке 
падіння, проте у наступні роки обсяги прямих іноземних інвестицій продовжили зростати з незначними 
коливаннями протягом 2016-2017 роках. У 2020 році через спалах пандемії Covid-19 та низку обмежувальних 
заходів, що були введенні як наслідок, знову можемо спостерігати падіння, яке є найбільшим протягом 
аналізованого періоду. Проте у 2021 році, завдяки заходам підтримки з боку держави бачимо позитивні зміни. 

Активна фаза війни в Україні, що розпочалась у наслідок повномасштабного наступу російських військ 
24 лютого 2022 року, призвела до погіршення ділового та інвестиційного клімату у світі та потрійної кризи, 
зокрема різкого підвищення цін на продовольчі товари та паливо, а також значного обмеження фінансування 
[2]. Варто також зауважити, що деякі міжнародні компанії, що функціонували на території України також 
призупинили свою діяльність, а той зовсім вийшли з ринку. Згідно за перший квартал 2022 року, сальдо 
прямих іноземних інвестицій в Україну було від’ємним і становило – 577 млн. дол. США, що у процентному 
співвідношенні становить -134,9% [3]. 

Як вже було згадано вище, на інвестиційну привабливість впливає велика кількість факторів, проте 
серед основних і найбільших проблем залишається високий рівень корупції та проблеми у сфері захисту прав 
власності [4].  

У 2021 році за індексом сприйняття корупції, Україна посіла 121 місце з 180 країн, отримавши 32 бали 
зі 100, таким чином опустившись на чотири позиції порівняно з 2020 роком (117 місце, 33 бали) [5]. Якщо 
порівнювати бальні оцінки, то з першого погляду, втрата лише одного балу можна вважати зниженням в 
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межах похибки, проте якщо проаналізувати даний індекс з огляду 5-ти річної ретроспективи, то дана позиція 
є ознакою “застою” у питанні вирішення проблеми з корупцією. Головною причиною зниження загального 
балу є падіння одного з показників даного індексу, зокрема в індексі трансформації Фонду Бертельсмана на 4 
бали, певна незміна інших складових індексу також спричинила негативну тенденцію за даним індексом [5]. 

Проблема у сфері захисту права власності тісно пов’язана з законодавчою базою України. Так, у 2021 
році Україна посіла 127 місце з 179 країни, отримавши 56,2 бала зі 100. За даними результатами, Україна 
потрапила у категорію “переважно невільна”. Найбільшими позиціями, які вплинули на результат оцінювання 
індексу є саме фінансова та інвестиційна свобода, а також ефективність судової системи [6]. 

Для вирішення даних проблем, Україні слід зосередити увагу на покращенні інвестиційного клімату 
шляхом вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази. Окрім цього варто звернути увагу на систему 
державного регулювання, тобто необхідно ввести такі заходи регулювання, які б давали можливість залучити 
більшу кількість інвесторів. Рекомендується також працювати над показниками соціального благополуччя, адже 
чим вищий рівень зайнятості, державної допомоги, тим привабливішою є Україна для інвестицій [7].  

Отже, з огляду на вище наведену інформацію можемо сказати, що інвестиційний клімат країни є одним з 
найважливіших факторів при здійсненні прямого інвестування. Інвестиції є важливим постулатом для підвищення 
продуктивності економіки країни та її розвитку у фінансовій, технологічній та інших сферах. На жаль, обсяги 
інвестицій в Україні на сьогоднішній день є недостатніми для покращення економічної ситуації взагалом, що 
пов’язано з низкою факторів наведених вище. Україні слід продовжувати роботу над покращенням інвестиційного 
клімату, щоб забезпечити стабільний та безперервний розвиток її економіки і не тільки. 
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ЗМІНИ ВЕДЕННЯ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ  

В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ ТА ВІЙНИ 
 
Останні роки стали надзвичайно важкими для всіх українців. Спершу Євромайдан, далі агресія зі 

сторони ворога, «ковід» і повномасштабне вторгнення росії. Всі ці події вагомо вплинули на український 
народ. Наше життя суттєво змінилося. Новий режим, певні обмеження та зміни у всіх сферах діяльності. 
Українці масово почали втрачати роботу, адже бізнес зазнав нищівного удару.  

Розглянемо ситуацію з «ковідом», внаслідок якого змінився режим роботи закладів харчування, а саме 
почали працювати на виніс, з’явилося процвітання такої сфери, як доставка, яка зазнала свого піку саме в такі 
непрості часи. Адже люди були змушені залишатися у своїх домівках аби дотримуватися карантинних норм. 
На початку пандемії прогнозували, що за рік в Україні закриється майже 50% всіх ресторанів. Проте цього не 
відбулося, падіння ринку виявилося не таким катастрофічним, не дивлячись ні на що, продовжували 
відкриватися нові ресторани та кафе. Втрати бізнесу були насправді величезними. Протягом року з початку 
пандемії з ринку зникло понад 25% всіх закладів.  

Заклади харчування першими закрилися через пандемію та останніми відкривалися, їх часто штрафува-
ли, змушували відвідувачів всюди в приміщенні дотримуватися дистанції. З кожним днем з’являлися все 
новіші обмеження роботи. З часом з’явилася вакцина, здавалося, все починає налагоджуватися. Скасували 
карантинні обмеження, проте  звалилася на український народ нова біда – війна. З початком повно-
масштабного вторгнення росії в Україну чимало підприємців були змушені або змінити специфіку своєї 
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роботи, або повністю припинити своє існування. Починаючи з 24 лютого в Україні закрилося приблизно 7000 
кафе та ресторанів, а відкрилося лише 2000.  

За даними спеціалістів ресторанного бізнесу, ринок зменшився десь на 25% в порівнянні з лютим 2022 
року. В певних областях падіння дійшло до позначки 50%, а саме в Харківській Миколаївській Запорізькій та 
Луганській області. Що стосується Київської, Одеської, Дніпропетровської області показник впав до 30%. 

Дані (рисунок) свідчать про 
негативну тенденцію розвитку 
ресторанного бізнесу, а саме з 
кожним роком кількість закладів 
харчування. Така сумна статистика 
з’явилася внаслідок постійних 
бомбардувань, безглуздих те-
рористичних дій російської армії 
та звісно ж різких змінах курсу 
валют. Відтак, потенційні клієнти 
стали більше заощаджувати свої 
кошти на так званий «чорний 

день», адже невідомо, що може відбутися завтра чи через тиждень. Неминучим є вплив таких валют як долар 
та євро, адже платоспроможність населення та рівень життя різко впали. На благо підприємцям держава 
почала активно сприяти й всебічно спрощувати умови для ведення своєї справи.  

З березня 2022 року українська влада почала активно закликати підприємців, в яких бізнес знаходиться 
на більш-менш безпечних територіях, повертатися до роботи, адже бізнес наповнює бюджет, сплачуючи 
податки, а також надає  робочі місця та забезпечує населення необхідними товарами або ж послугами, 
фінансово допомагаючи країні. Наша держава дала вибір на розсуд підприємцям сплачувати або ж ні ЄС, а 
також частково допомагає з оплатою та збереженням робочих місць працівникам, які служать в ЗСУ 
турбуючись і за бізнес, і за свого громадянина. Варто зазначити, що є можливість взяти безвідсотковий 
кредит щоб започаткувати свою справу й надати людям робочі місця це  можливість втілити свою мрію в 
життя – відкрити свій власний заклад.  

Отже, постійні зміни цін, коливання валюти та відсутність стабільного імпорту, або ж виробництва 
товару на території України суттєво ускладнюють роботу ресторанного бізнесу, адже їм стає не вигідно 
працювати в форматі «шалені затрати й мінімальний дохід». Більшість ресторанів та кафе перейшли в режим 
«виживання». Всі чудово розуміють що стане краще, але це все згодом, на це потрібен час та зусилля. 
Пройдуть складні часи й на ринку залишаться лише найкращі. 

 
1. https://biz.ligazakon.net/aktualno/11677_bznes-pd-chas-vyni-dopovnyutsya 
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ukran.html 
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ПРОБЛЕМАТИКА ІМПОРТУ ПАЛЬНОГО В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
У 2021 році Україна забезпечувала себе бензином власного виробництва приблизно на 45% (1 млн. т  зі 

спожитих 2,3 млн). Така сама кількість палива мала білоруське походження, 250 тис. т – литовське похо-
дження, і ще близько 50 тис. т – румунське. З дизпаливом ситуація ще гірша: Україна виробила лише близько 
1,1 млн. т зі спожитих більше ніж 8, що становило близько 14 %. Водночас понад 60% від спожитого обсягу 
було завезено з білорусі та росії (близько 3 млн. т і понад 2 млн. т). Ще понад 1 млн. т поставила Литва [1]. Як 
видно, залежність від постачання з двох країн-агресорів до початку повномасштабного вторгнення була дуже 
значною.  

24 лютого з початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, 
ситуація на ринку пального зреагувала практично миттєво. Були припинені російські та білоруські поставки, 
а також поставки, які здійснювалися морським шляхом, що призвело до втрати імпорту палива. 

Потрібно також врахувати, що велика кількість нафтобаз на території України є знищеною. 

 
 

Розвиток ресторанного господарства України  
за 2005-2020 рр. 
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Війна має дуже сильний вплив на логістику в Україні і світі. Оскільки транспорт в наш час працює 
здебільшого на бензині чи дизельному паливі, тому питання забезпечення пальним завжди буде мати високий 
пріоритет, як, наприклад, постачання продуктів харчування та речей першої необхідності [2].  

Оскільки ситуація в нашій країні є постійно нестабільною і ризики є надзвичайно високими, в таких 
умовах одним з найкращих рішень є покращення та налагодження логістики імпорту з європейськими поста-
чальниками пального в нашу країну. Потрібно налагодити стабільні поставки палива та покращити логістичні 
ланцюги постачання нафтопродуктів до України в теперішніх умовах. 

Варто також зазначити, що досі великою проблемою для розвитку логістики в Україні є ширина колій, 
яка відрізняється від європейської. Якщо усунути цю проблему, то пришвидшиться не тільки імпорт 
нафтопродуктів, а й будуть усунені багато інших проблем, пов’язаних з транспортуванням через кордони 
різної продукції та сировини. 

Також фактором, що сповільнював імпорт нафтопродуктів в Україну на початку війни була бюрокра-
тія, багато документації та обмежень на пунктах пропуску. Зрозумівши критичність ситуації, уряд створив 
умови для інтенсифікації ввезення пального з-за кордону. Було визначено пріоритетність в’їзду авто-
транспорту з нафтопродуктами до України, забезпечено позачергове оформлення пального на кордонах, 
передбачено компенсацію збитків через воєнні дії, впроваджено страхування залізничних та автоцистерн, а 
також суден інших країн, які транспортують пальне.  

Вирішення питання дефіциту пального не лише в інтересах України, але й багатьох країн, оскільки 
наша країна є величезним постачальником аграрної продукції, а відсутність експорту чи перебої з ним 
матимуть критично негативний вплив на глобальний ринок продуктів. 

 
1. Чи обійдеться Україна без бензину й струму з Білорусі та РФ? [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://www.dw.com/uk/chy-obiidetsia-ukraina-bez-benzynu-y-strumu-z-bilorusi-ta-rf/a-60716131 
2. Пальне для АЗС: мережі перелаштовуються на постачання з ЄС. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/15/684099. 
 
 

С. Демків 
Науковий керівник – ст. викл. каф. ЗМД О.Ю. Григор’єв  
 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ЛЬВІВЩИНИ 
 
Львівська область знаходиться на перетині основних шляхів з країн ЄС на східні ринки. Межуючи 

безпосередньо з Європейським Союзом, цей регіон має величезні можливості для логістичних послуг. Відно-
сно невеликі відстані до сусідніх європейських столиць і доступ до великого споживчого ринку відкривають 
широкі потенційні можливості регіону. Сьогодні Львівщина – ворота на ринок країн ЄС. У 2021 році 
Львівщина торгувала зі 175 країнами світу: найбільше експортували до Польщі та Німеччини 

Найбільші частки експортованої продукції припали на Польщу (25,3% від загальнообласного 
експорту), Німеччину (12,1%), Чехію (7,0%) та Данію (6,0%). Експорт товарів у країни Європейського Союзу 
становив 2244,2 млн дол (76,5%) і збільшився у порівнянні з 2020 роком на 25,8% (рис. 1). 

Серед товарів, які Львівщина експортувала у 2021 році, переважали електротехнічне обладнання (18% 
від обсягу експорту області), меблі (14,4%), зернові культури (11,6%), деревина і вироби з неї (9,3%), жири та 
олії (8,7%), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (6,5%) (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Структура експорту за країнами [1] Рис. 2. Структура експорту за товарними групами [1] 
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Загалом у 2021 році експорт товарів суб’єктів господарювання Львівської області становив 2932,6 млн 
дол США, або 126,2% у порівнянні з 2020 роком, імпорт – 4753,6 млн дол, або 138,0%. 

Що ж стосується імпорту, то тут найбільші частки припали на Польщу (18,3% від загальнообласного 
імпорту), Китай (11,6%), Білорусь (11,6%) і Німеччину (9,8%). Імпорт товарів з країн Європейського Союзу 
становив 2458,9 млн дол (51,7%) і збільшився у порівнянні з 2020 роком на 23,5% (рис. 3). 

Основу імпорту товарів становили палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (19,2% від обсягу 
імпорту області), електротехнічне обладнання (7,7%), механічне обладнання (7,4%) (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 3. Структура імпорту за країнами [1] Рис. 4. Структура імпорту за товарними групами [1] 

Ми можемо спостерігати досить хороші показники збільшення географії експорту регіону – 26,2% . 
Що стосується імпорту, цифра за 2021 рік у порівнянні з 2020 роком на Львівщині становить 38% (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Приріст (зниження) зовнішньої торгівлі Львівської області за 2015-2021 рр.  

(попередній рік 100%) [2] 
 
Показники експорту/імпорту Львівщини у 2021 році набули стрімкого розвитку, але із лютого 2022 р 

повномасштабне вторгнення військ рф внесло свої корективи та стало причиною реорганізації зовніш-
ньоекономічних операцій. Глобальні логістичні ланцюги зазнали кардинальних змін, переважно негативних. 
Але навіть у таких важких економічних умовах Львівщина стала одним із притулком та центром зовнішніх 
операцій в умовах війни та намагається вирішувати завдання правильного вибору логістичних маршрутів, 
розподілу наявних (і/або доступних) ресурсів, обрання дієвих і доступних форм логістики. 

 
1. Зовнішня торгівля товарами Львівської області. Режим доступу – URL: 

http://database.ukrcensus.gov.ua/grtovar/timpexpmapFirst.asp?lang=ua  
2. Державна служба статистики України. Головне управління Львівської області. Режим доступу – 

URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ 
3. Новини Львівщини 2021 р. Експорт та імпорт товарів. Режим доступу – URL: 

https://export.gov.ua/news/3702-
u_2021_rotsi_lvivshchina_torguvala_zi_175_krainami_svitu_naibilshe_eksportuvali_do_polshchi_ta_nimechchini 

4. Інвестиційний паспорт Львівської області. Режим доступу – URL: 
https://estonia.mfa.gov.ua/storage/app/sites/27/investitsiyniy-pasport-prezentatsiya.pdf 



 

201 

С. Добровольський  
Науковий керівник – к.е.н. доц. каф. ЗМД А.О. Калиновський 

 
СЬОГОДЕННІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

 
В сучасному світі економічна рівновага країни та її фінансова стійкість є головними показниками 

економічно соціального розвитку як такого суспільства так і самої країни. Відповідно після надання 
Україні статусу в кандидата в члени ЄС, це відкрило нові горизонти реалізації економічного потенціалу 
країни в різних сферах з її Європейськими партнерами . 

На підставі даної угоди вступу визначено певні зобов’язання і  терміни їх виконання по відміні 
мата на 95,8%  українських товарів. 

Однак в Україні є критична залежність від кон’юктури зовнішньоекономічних ринків що безпосе-
редньо відображається на темпах зростання економічного розвитку України . 

В теперішній час в нашій країн йде процес активізації зовнішньоекономічної діяльності , яка направ-
лена на посилений розвиток торгівлі послугами та товарами, та пряме і не пряме інвестування в нашу країну. 

Україна повинна посилити  та пришвидшити інтегрування в міжнародний ринок та розширити 
зони розвитку економіки в цілому. 

Експортний потенціал нашої країни можна продемонструвати як три основні показники: 
− перший це внутрішній національної економіки; 
− другий це потенціал зарубіжних ринків; 
− третій це перешкоди та стимули для експортних груп товарів та послуг. 
Відповідно тут є прямий зв'язок між  попитом на експортовану групу товарів та послуг з система-

ми стимулів та обмежень зовнішньоекономічної  діяльності. 
Ключовими елементами які впливають на зовнішньоекономічну діяльність України в рамках міжнарод-

ного поділу є просування конкурентноспроможних  галузей  товарів та послуг на зовнішньоекономічні рин-
ки, отримання прибутку в іноземній валюті за надані нею товари чи послуги.   

Потенціальні можливості України є дуже великими але структура зовнішньоекономічної діяль-
ності потребує модернізації та є нераціональною . 

Якщо переглянути статистичні дані за останні 10 років то можна побачити що торгівля України 
включає в себе як імпорт так експорт але нажаль частка імпортної продукції переважає над експортною .  

Позитивна динаміка відображається тільки в 2015 році та має показник 610707тис доларів США. 
Переважну більшість експортованих товарів в світі складають такі групи як: 
− метали та вироби з них; 
− мінеральні продукти; 
− хімічні товари; 
− товари натурального походження. 
Відповідно імпортна залежність тільки зростає .Україна потребує перегляду і модернізації своєї 

тактики зовнішньоекономічної діяльності . 
Є пряма потреба в підтримці виробників державою для забезпечення нарощування їхнього екс-

портного потенціалу що в подальшому призведе до зменшення ефекту імпортозаміщення. 
Враховуючи описану проблему зовнішньоекономічна стратегія України повинна підтримувати та 

розвивати інтереси вітчизняних виробників , проводити нарощення експортного потенціалу , усувати 
ефект імпортозаміщення таких основних галузей як паливо , шкідливої та неякісної продукції та товарів 
та послуг широкого вжитку . 

Хорошою перспективою буде інвестування в  науково технічний потенціал України та запрова-
дження системи спеціального кредитування виробників залучених до експортної галузі. 
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М. Звайгзне 
Науковий керівник – асист. каф. ЗМД О.В. Рудницька 

 
ВПЛИВ НЕЛЕГАЛЬНОГО ТОВАРООБІГУ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 

 
Товар, що перетинає кордон без сплати мита та за відсутності ліцензування автоматично стає 

нелегальним. На жаль, у нашому світі це не рідкість. Можна розділити нелегальні товари на апріорі 
нелегальні (більшість психотропних, наркотичних засобів, работоргівля) та на не узаконені (брендовий одяг, 
побутова техніка, цигарки та інші товари провезені особами, що вчиняють контрабанду). Контрабанда (італ. 
contrabando, від conta – проти і bando – урядовий указ) – незаконне переміщення через митний кордон 
держави товарів, валюти, цінностей та ін. предметів [4].  

Контрабанда створює нерівні умови для бізнесу, так як ці товари мають меншу ціну внаслідок 
відсутності оподатковування [1]. Варто зазначити який саме вплив має нелегальний товарообіг на світову 
економіку: 

− Товари, переміщені, внаслідок контрабанди мають меншу ціну ніж оподатковані товари, що спри-
чиняє прямі зменшення надходжень до держбюджету. Це виштовхує чесних виробників із ринку, а 
можливості для зростання бізнесу звужуються. У гіршому випадку доводиться скорочувати 
виробництво, а то й припиняти діяльність та звільняти працівників. 

− Незаконні товари або послуги можуть нашкодити людині через сумнівну якість або навіть 
шкідливість товару (щорічно від передозування наркотиками гинуть близько 120 тис. людей, а від 
його наслідків – 329 осіб на добу). 

− Боротьба з нелегальною торгівлею потребує значних фінансових та людських затрат. (Уряди різних 
країн, проводячи спецоперації для виявлення локацій та викриття змов, витрачають кошти та 
людські життя). 

− Світова контрабанда створює перешкоди для легальних імпортерів та експортерів. Їх діяльність 
стає дорожчою відносно підприємств, які працюють на умовах контрабанди. 

− Ріст корупції. Не знаходячи темних шляхів перетину кордону, особа, що вчиняє контрабанду дає 
хабар працівнику митниці, що для нього фінансово вигідніше ніж сплата мита. 

− Нелегальні товари дозволяють продавцям швидко нарощувати прибутки. При цьому споживач не 
завжди знає, що придбаний ним товар ввезений в країну нелегально, а отже, сервісного обслу-
говування годі чекати і це тільки один з прикладів. [3]. 

− Країни змушені робити регулярні перевірки підприємств, відповідних структур та сумнівних угод 
між постачальником і фірмою, на що витрачаються додаткові ресурси. 

− Через неоподатковані товари держава втрачає фінанси, що призводить до зменшення бюджетування 
певних галузей економіки. 

Безумовно нелегальний товарообіг шкодить світовій економіці, проте він є однією із шестерень, що 
рухають доларообіг, тому від нього не можна швитко позбутися (сліди кокаїну присутні на 90% паперових 
доларових банкнот). Потрібно продовжувати боротьбу з нелегальною торгівлею, знаходячи нові підходи та 
реформувати слабкі місця. Наприклад у травні 2021 року частка нелегальної продукції в Україні сягала 15,9%, у 
серпн – 18,1%, то у листопаді вона вже зросла до рекордних 20,4%. Частка нелегальних тютюнових виробів в 
Україні за останнє п’ятиріччя радикально зросла: у 18 разів. У 2016 році ринок нелегальних сигарет в Україні 
займав частку 1%, у серпні 2021 року – уже 18,1% [3]. Це зумовлено тим, що щорічно зростають акцизні ставки, 
саме тому експортери, щоб мати стабільні прибутки обходять закони та стають контрабандистами [2]. Цікаво, що 
ідею криміналізації порушення митних правил при ввезенні товарів найчастіше підтримують підприємства 
середнього розміру та сільськогосподарські підприємства. Населення теж підтримує ідею криміналізації такого 
правопорушення. Згідно з опитуванням Info Sapiens, 90% респондентів з 1 тис опитаних підтримали криміна-
лізацію контрабанди підакцизних товарів у великих та особливо великих розмірах [3].  

 
1. Що таке контрабанда – https://www.prostir.ua/?news=scho-take-kontrabanda-ta-chomu-vazhlyvo-

kupuvaty-bile-video 
2. Наслідки акцизної шокотерапії – http://ukrtyutyun.com/naslidky-aktsyznoyi-shokoterapiyi-vsogo-za-try-

misyatsi-chastka-nelegalnoyi-tyutyunovoyi-produktsiyi-v-ukrayini-zrosla-z-18-1-do-20-4/ 
3. Боротьба з товарною контрабандою: який шлях обере Україна – https://www.epravda.com.ua/projects/ni-

kontrabandi/2022/01/20/681493/ 
4. Словник юридичних термінів іншомовного походження – https://oduvs.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/09/slovnyk_jur_term-pdf.io_. 
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Науковий керівник – д.е.н., проф. каф. ЗМД О.О. Маслак  
 

ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА МИТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В УМОВАХ РОЗШИРЕННЯ 
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 
З метою забезпечення розвитку і стабільного функціонування будь-якого підприємства, в тому числі 

експортно- чи імпортно-орієнтованого, досягнення високих показників економічної ефективності, підвищен-
ня рівня конкурентоспроможності як самого підприємства,  так і його товарів,  а також підвищення його 
іміджу на внутрішньому та зовнішньому ринках,  невід’ємним елементом у системі менеджменту 
підприємств є планування витрат. В сучасних умовах нестабільної політико-економічної ситуації, жорсткої 
конкуренції та плаваючих валютних курсів, через ефективне управління можна оптимізувати структуру 
витрат та уникнути їх необґрунтованих складових [1, ст. 622]. 

Значна кількість вітчизняних і зарубіжних науковців займаються питаннями дослідження сутності 
витрат, їх класифікацією тощо. Серед них доцільно виділити праці О.Є. Кузьміна, О.Г. Мельник, А.М. Дідика, 
У.І. Когут, Г.В. Воронко, Н.М. Ткаченка, І.Є. Джеймса Бріклі, Кліфорда Сміта, Джерольда Зімермана і ін [2, ст. 68-
69]. Для управлінських цілей інформація щодо планування витрат суб’єкта господарювання є надзвичайно 
важлива оскільки є базою для встановлення ціни на продукцію; є чинником прибутковості; соціальним чинником, 
що передбачає задоволення потреб працівників підприємства через формування систем матеріального та 
морального стимулювання, а також потреб населення через процедуру ціноутворення; є фактором, що впливає на 
рівень оподаткування суб’єкта господарської діяльності тощо [3, ст. 37].  

Особливо актуальною дана проблема є для зовнішньоекономічної діяльності, де кожна надлишкова 
одиниця витрат спричиняє зниження попиту на продукцію підприємства, що зумовлено високою еластич-
ністю попиту [4, ст. 150-156].  

Чітке визначення усіх складових витрат на митне обслуговування та  їх  врахування  при  розробленні  
конкретних цілей підприємства, формуванні бюджетів та кошторисів,  допоможе мінімізувати ризики недо-
отримання прибутку та нестабільної роботи підприємства.    Планування витрат на митне обслуговування 
повинно передбачати процес цілеспрямованого формування та групування витрат за місцями їх виникнення, 
ресурсами (джерело покриття), роботами, об’єктами виникнення витрат та часом їх здійснення у напрямі 
досягнення та підтримання їхнього мінімального рівня з урахування стратегічних цілей і мети підприємства, а 
також постійного пошуку невикористаних резервів та шляхів зниження цих витрат [5, ст. 23]. 

Для подальшого дослідження планування витрат   потрібно  уточнити  сутність  митного обслу-
говування та  визначити його роль  у  загальній  діяльності підприємства.    Детальніше митне обслуговування 
описане в табл.1.  

 
Таблиця 1. 

Комплекс заходів, які включає митне обслуговування  підприємства 
 

Заходи Детальний опис заходів з митного обслуговування підприємства 

Акредитація (переакредитація, 
внесення змін в облікову картку 
суб'єкта ЗЕД) у митних органах 

Акредитація – реєстрація та облік суб'єкта ЗЕД у митних органах. Для 
здійснення митного оформлення будь-яких вантажів суб'єкт ЗЕД зобов'язаний 
звернутися до митного органу за місцем своєї державної реєстрації і стати на 
облік.  

Декларування та митне 
оформлення товарів 

Декларування – заявлення за встановленою формою (письмовою, усною) точних 
відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а 
також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного 
оформлення.  

Підготовка документів для подачі 
в митні органи для здійснення 
митного оформлення 

Для здійснення митного оформлення в митні органи разом із заповненою 
митною декларацією подаються документи, що підтверджують відомості, 
заявлені в митній декларації. 

Заповнення митної декларації 

Митна декларація – заява встановленої форми, в якій указана митна процедура, 
що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості 
про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України та 
щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї 
процедури. 

Підготовка та подання в митні 
органи документів контролю 
доставки вантажу 

Попереднє повідомлення – завчасне повідомлення митного органу декларантом 
про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти їх за її межі. 
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Продовження табл. 1 
 

Заходи Детальний опис заходів з митного обслуговування підприємства 

Електронне декларування 
Здійснюється з використанням електронної митної декларації, засвідченої 
електронним цифровим підписом, та інших електронних документів або їхніх 
реквізитів у встановлених законом випадках. 

Заповнення комерційних 
(інвойс, рахунок-фактура, 
рахунок-проформа), 
транспортних документів, 
пакувальних аркушів 

Ці документи заповнюються декларантом згідно з міжнародною практикою й 
відповідно до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із 
застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (1959 р. і 1975 р.), 
Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним 
транспортом від 19.05.1956 р. переважно при експорті товарів. 

Розрахунок обов'язкових 
митних платежів 

Мито – це загальнодержавний податок, установлений Податковим кодексом 
України та Митним кодексом України, що нараховується та сплачується відповідно 
до Митного кодексу України. 
Податок на додану вартість (ПДВ) – непрямий податок, що нараховується та 
сплачується відповідно до норм розділу V Податкового кодексу України. 
Акцизний податок – непрямий податок на споживання окремих видів товарів, 
визначених Податковим кодексом України як підакцизні, що включається до ціни 
таких товарів. 

Визначення митної вартості 
товару 

Митною вартістю товарів, що переміщуються через митний кордон України, є 
вартість товарів, що використовується для митних цілей і базується на ціні, що 
фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.  

Визначення коду товару за 
УКТ ЗЕД  

Віднесення товару до відповідного товарного групування відповідно до вимог і 
правил Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності на 
підставі наданої повної інформації про характеристики, функції, призначення 
товару [7, ст. 275]. 

 
Митне обслуговування є тісно пов’язане з  митним оформленням, метою якого  є забезпечення 

дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку 
ввезення на митну територію України, вивезення за її межі товарів [8, ст. 395]. 

Безліч підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, стикаються зі складнощами при 
проходженні товару через кордон. Перед керівником постає питання – оформляти документи для роз-
митнення вантажу власними  силами, чи звернутися до послуг митного брокера [9, ст. 189]. 

Проходження митного процесу штатними фахівцями дуже часто призводить до невчасного та 
некомпетентного подання документів, затримки вантажу на митниці, нарахування пені і штрафів, порушення 
законодавства України.  Саме тому в умовах розширення експортно-імпортних операцій   необхідно залучати  
фахівців, що володіють обшир ними знаннями і тонкощами митного законодавства . 

Послуги в митній сфері надаються спеціалізованими компаніями, що мають право займатися вказаною 
діяльністю відповідно до існуючих вимог Митного кодексу України. Ці компанії можна розділити на 4 типи: 
митні брокери, митні перевізники, склади тимчасового зберігання (СТЗ) і митні склади  [10, ст. 39]. Взаємодія 
з митними органами є одним з найважливіших моментів у роботі будь-якої компанії, що займається 
зовнішньоекономічною діяльністю. 
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ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЯК ПОКАРАННЯ  

ЗА УНИКНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ 
 
Практично жодній державі у світі не вдається організувати процес сплати податків та зборів своїми 

громадянами, а отже і наповнення бюджету країни, в повному обсязі. Окрім того, часта зміна податкового 
законодавства, як спроба боротьби із навмисним уникненням від сплати податків, може призвести і до 
несвідомого його порушення. Як і щодо будь-який інших порушень, за податкові прорахунки передбачено 
покарання, незнання яких не звільняє від відповідальності, а тому ознайомлення та розгляд штрафних санкцій 
не втрачатимуть своєї актуальності з роками. 

Велике податкове навантаження на платника податків, а також його прагнення отримати грошову вигоду 
діями, які не є законними, призводять до умисного ухилення від сплати податків. Також основними причинами, які 
можуть призвести до такої ситуації, є: низька обізнаність податкового законодавства серед населення; надмірний 
обсяг податків; високі ставки податків; корумпованість серед верховенства влади та інші [4]. Зрозуміло, що так 
звана вигода є короткостроковою і в подальшому на особу, яка вчинила правопорушення, відповідно до  статті 111 
Податкового кодексу України, очікує три види відповідальності: кримінальна, адміністративна та фінансова, яка 
відіграє особливу роль у цьому дослідженні, оскільки, згідно з цим Кодексом, вона встановлюється згідно з 
іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи та може застосовуватися у 
вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені [2]. 

Незважаючи на спільні ознаки між штрафом та пенею, зокрема те, що вони встановлюються у 
відсотковому вираженні від суми боргу, застосовуються за умови порушення сплати цього ж податкового 
боргу, а також чим більший термін його погашення, тим більші розміри як пені, так і штрафу, необхідно чітко 
розмежовувати одне поняття від іншого. Для цього достатньо навести декілька паралелей: в той момент, як 
розмір штрафу залежить від виду правопорушення, розмір пені завжди сталий та дорівнює 120%, або в 
деяких випадках 100% річних облікової ставки НБУ, проте максимальний розмір штрафу обмежується 75% 
від розміру боргу. Також нарахування пені припиняється у момент закінчення строків давності [3].  

У Податковому кодексі України міститься цілий перелік штрафних санкцій за умисне ухилення від 
податків. Для прикладу, якщо платник податку не сплачує грошове зобов’язання протягом певного часу, він 
притягується до відповідальності у вигляду штрафу в таких розмірах: при затримці до 30 днів включно – у 
розмірі 5% погашеної суми податку, якщо більше 30 днів – 10%. Відповідно до ст. 123 ПКУ, факт 
використання податкових пільг не за цільовим призначенням чи всупереч умовам чи цілям їх надання тягне 
за собою накладення штрафу у розмірі 25% від суми визначеного податкового зобов’язання, а у разі, якщо дії 
були вчиненні повторно протягом 1095 днів, штраф складатиме вже 50%. Якщо говорити про ситуацію, коли 
штрафна санкція може сягати 75%, то вона накладається за умисно вчинене втретє та більше разів протягом 
1095 днів ненарахування, неутримання та несплата або нарахування та сплата не в повному обсязі податків 
платником, при цьому вперше розмір складатиме 25%, при повторному – 50% суми податку, що підлягає 
сплаті [5].  

Розглянемо методи покарання правопорушників за кордоном на прикладі країни-сусіда Польщі. У 
податкових органів країни є різні способи покарання платників податків за ухилення від сплати податкових 
зобов'язань – як правило, вони фінансово болючі. Наприклад, у разі зменшення суми податку до сплати або 
отримання доходу з невідомих джерел. У першій ситуації санкція – це додатковий податок до сплати в 
розмірі 30% податкової знижки. Для нерозкритих доходів ставка досягає 75%. У випадку, коли особа 
постійно ухиляється від сплати податкової заборгованості, несплачений податок на прибуток може створити 
масу проблем для платника податків. Штраф становить від однієї десятої до двадцяти розмірів мінімальної 
заробітної плати. Так, у 2022 р. штраф за несплату податку вчасно становить від 301 до навіть 60 200 злотих 
[1]. 
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Отже, можемо стверджувати, що, на відміну від деяких спільних рис, в Україні та Польщі свої 
особливості щодо боротьби із несплатою податків та її вираження через штрафні санкції. Проте, перебуваючи 
на шляху до євроінтеграції, нашій державі варто при впровадженні нової реформи податкового законодавства 
звертати увагу на успішний досвід країни-сусідки Польщі, члена ЄС. Переймаючи основні засади 
податкового регулювання, Україна зможе зменшити кількість ухилень від сплати податків та стати на крок 
ближче до своєї мети – відповідати стандартам країни Європейського Союзу. 
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РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ 
 В ЗМІЦНЕННІ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ 

 
Відкрите протистояння з Росією стало для нашої країни серйозним викликом, який потребує загальної 

консолідації й оптимізації всіх суспільних процесів. І один з найважливіших моментів, на який треба 
звернути увагу, – переформатування логістики. 

За даними за 2021 рік, до ЄС припадало 39,7% вартості експорту України [1]. Очікується, що в 2022 
році ця цифра буде ще більшою, так як попри загальне падіння експорту, експорт до ЄС за перших 9 місяців 
2022 року збільшився на 6%, або в натуральному вигляді 1,7 т [2]. Також, через часткове блокування 
українських портів, багато вантажів, які раніше експортувалися до світу через Україну, тепер відправляються 
через європейські порти, зокрема: порт Гданська, Гамбургу, Констанци, Трієста, Копера та інших міст. До 
цих портів, звісно, ці товари доставляються наземним транспортом. Також, для частини вантажів які 
перевозилися авіатранспортом теж тепер використовується наземний транспорт. Виходячи з вище 
перелічених факторів, навантаження на інфраструктуру в напрямку країн ЄС  суттєво зросло, що спричинило 
суттєві затримки в доставці вантажів.  

На інфографіці (рис. 1, 2) видно, наскільки змінилася частка перевезень вантажів кожним видом 
транспорту, як зменшилась роль водного транспорту та як збільшилася роль частка наземного [3]. 

 

 

Рис. 1. Динаміка експорту вантажів за видами транспорту за 2022 р. Рис. 2. Експорт вантажів за видами 
транспорту в серпні 2022 року 
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Тож, перед українськими експортерами та владою постає завдання організувати максимально 
ефективну логістику.  

Найбільші дві проблеми, це час доставки та її вартість. Інфраструктура ні України ні сусідніх країн не 
була готова до суттєвого збільшення товарообороту. Тому на кордоні почали утворюватися багатокілометрові 
затори, і час очікування міг досягати більш ніж одного тижня. Дуже схожа ситуація відбувалася і на 
залізничних пунктах пропуску. Покращення ситуації потребує як швидких оперативних кроків, так і більш 
складних, глобальних. 

Перший кроком для вирішення проблеми є зменшення часу контролю на митних пунктах пропуску. 
Часткове пришвидшення процесів вже відбулося, але і далі існують нестабільності та часткові затримки. Для 
більш стабільної роботи потрібно і далі розвивати інфраструктуру пропускних пунктів, залучати додатковий 
персонал і відкривати нові пункти пропуску. Таким чином, це дозволить системі витримувати пікові 
навантаження. Варто зауважити, що  автотранспортом зазвичай перевозяться вантажі з більшою доданою 
вартістю і терміни доставки для цього типу вантажів є критичними, тому тут має відбуватися клопітка робота 
української митниці та митниці країн сусідів для збільшення пропуску товарів.  

Далі розглянемо залізничний транспорт. Хоча в відносних величинах залізничним транспортом було 
перевезено більше вантажів, ніж автомобільним та водним транспортом, в грошовому вимірі сума набагато 
менша. Це пов’язано з тим, що залізницею, зазвичай, перевозяться вантажі з меншою доданою вартістю, 
тобто сировина. Для цих вантажів не настільки важливий час доставки, але важливі саме об’єми. Найбільша 
проблема, як і в випадку з автомобільним транспортом, це те, що інфраструктура не розрахована на 
збільшення вантажного обороту. Проблема є як і в не достатній пропускній здатності залізничних ліній до 
кордону, так і самих пунктів пропуску. Так як ширина залізничної колії та габарит вагонів в Україні та 
країнах ЄС є різним, на пунктах пропуску мають бути присутні великі потужності, для перевантаження 
вантажів в вагони Європейського стандарту. Також в деяких випадках можна змінювати лише залізничні 
візки, але це все залежить від маршруту, так як не всюди в ЄС є технічна можливість пропускати вагони 
габариту, який використовують в Україні. Зараз як і випадку з автомобільними пунктами пропуску, 
починаються кроки для збільшення пропускної здатності залізничної інфраструктури. Хоч, це займає більше 
часу і є дорожчим, ніж, у випадку з автомобільною інфраструктурою [4], також активно модернізуються 
декілька пунктів пропуску та планується модернізація та будівництво декількох колій європейського габариту 
біля кордонів.  

Що до морських перевезень, то ситуація з ними залишається найскладнішою, в порівнянні з іншими видами 
транспорту. До початку війни більшість експортних відправок припадало на морські порти. Зараз, цим транспортом є 
можливість перевозити лише зернові вантажі. Попри те що цей транспорт на даний момент не є стабільним, останні 
місяці вантажопотік поступово зростає. Більшість вантажів експортується в різні країни світу, але 28% експортується в 
країни ЄС [5]. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки. Зараз на логістичну систему України, зокрема на 
вузли, які з’єднують Україну з її сусідами ЄС є дуже велике навантаження, і задача полягає в максимальному 
пришвидшенні обслуговуванні вантажовідправників. Потрібно максимально зменшити бюрократію, 
прискорити процес контролю на кордоні. Також, поступово необхідно збільшувати пропускну здатність 
митної інфраструктури, розбудова якої буде актуальною і після розблокування портів, так як товарооборот з 
країнами ЄС буде зростати.. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 
 
Діяльність сучасних підприємств має певні особливості, головною з яких є їх функціонування в умовах 

глобалізації, яка принесла значні переваги для бізнесу. Наприклад, це надало вітчизняним підприємствам 
можливість досліджувати міжнародні ринки, отримати вигоду від падіння торговельних бар’єрів. Однак це 
також загострило конкуренцію. У результаті підприємствам стає все важче досягати, підтримувати та 
покращувати міжнародну конкурентоспроможність бізнесу. 

Не можна заперечувати, що міжнародна конкурентоспроможність рухає ринок і заохочує підприєм-
ництво. Але це не тільки стимулює, але й вимагає від компаній розробки стратегій, щоб вижити, виділяючись 
у такому складному всесвіті. 

Конкурентоспроможність – це суперництво між компанією та іншими підприємствами тієї ж галузі. А щоб 
виділитися на ринку, бізнес повинен ефективно та економно задовольняти потреби та очікування клієнтів. 

Конкурентоспроможність можна розділити на два види [1]: 
− цінова, тобто здатність створювати та пропонувати якісні товари та послуги з меншими витратами, 
ніж у конкурентів; 

− структурна, тобто здатність нав’язувати свої продукти чи послуги незалежно від їх ціни, завдяки, 
наприклад, їх якості, інноваціям або іміджу бренду. 

Конкурентоспроможна компанія передбачає такі аспекти: має ефективних працівників, має дуже мало 
втрат або взагалі не має збитків і працює як один механізм. Можна надати такі рекомендації для підприємств, 
які здійснюють ЗЕД, щодо забезпечення їх конкурентоспроможності: потрібно правильно визначити свою 
ціннісну пропозицію на міжнародному ринку; необхідно забезпечити ефективну комунікацію між 
працівниками, які залучені до ЗЕД; доцільно сформувати дієву стратегію управління зовнішніми ризиками; 
варто інвестувати в правильну технологію; багато уваги має приділятись іноземним клієнтам тощо.  

Ціннісна пропозиція означає те, що виділяє компанію на ринку. У багатьох випадках це значення 
походить від комбінації таких елементів як характеристики обслуговування клієнтів, логістична підтримка, 
інформаційні системи та брендинг продукту. Усе це повинно показувати, чому саме та чи інша компанія 
може надати певну цінність іноземному покупцю. 

Людський капітал є основним джерелом створення вартості всередині компанії. Беручи це до уваги, 
необхідно щоб усі члени компанії мали відповідні канали для надсилання та отримання релевантної 
інформації. Це дозволить їм чітко знати свої обов’язки та обов’язки інших, що згодом сприятиме 
налагодженню кращого робочого процесу та підвищенню продуктивності. 

Коли йдеться про конкурентоспроможність та ефективність компанії, високий ризик означає високу 
винагороду. Однак цю формулу можна застосувати і в протилежному випадку. Ось чому при будь-якому 
новому проекті, який компанія хоче втілити в реальність, потрібно застрахувати себе, визначивши дієву 
стратегію управління ризиками. Це допоможе визначити всі можливі негативні сценарії, які можуть 
виникнути в результаті реалізації проекту.  

Міжнародна конкурентоспроможність пов’язана з інноваціями, новими технологіями. Технологія є одним із 
основних засобів, за допомогою якого можна безпечно підвищити конкурентоспроможність та ефективність 
компанії, а саме через стандартизацію процесів, автоматизацію завдань та інтелектуальний аналіз даних. 

Доцільно приділити увагу відносинам із клієнтами. Важливо, щоб компанія розробила стратегії, які 
допоможуть запропонувати клієнтам належну якість обслуговування, щоб можна було встановити з ними 
тривалі зв’язки [2].  

Отже, щоб підвищувати і утримувати свою конкурентоспроможність на міжнародних ринках, 
підприємству необхідно задіяти і активізувати усі свої ресурси: матеріальні, фінансові, людські, інформаційні 
тощо. Усі вони мають використовуватись максимально ефективно. Це призведе до отримання переваги над 
конкурентами та захоплення більшої частки ринку. 
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https://eprints.kname.edu.ua/45298/1/ilovepdf_com-85-87.pdf 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ 

 
Сьогодні у світі налічується близько 8300 криптовалют, найпопулярніші з них – Bircoin та Ethereum. 

Дамо визначення терміну «криптовалюта» – це цифрові або іншими словами віртуальні, кошти в формі 
токенів, які створені і враховуються в розподіленому реєстрі. Як не дивно, на даний час, українці є одними з 
найбільш активних користувачів криптовалюти у світі. Відповідно Україна входить до країн-лідерів у сфері 
застосування криптовалюти та є ідеальним місцем для розвитку новітніх технологій. 

Незважаючи на активне використання криптовалют вже кілька років поспіль, належного правового 
регулювання стосовно цифрових коштів так і немає. Тому переважно забудовники та брокерські компанії з 
побоюванням ставляться до введення криптовалют у свій бізнес. Юристи стверджують, що якщо, до 
прикладу, купити чи продати квартиру за віртуальні кошти, за договором, то  угоду можна оскаржити у суді. І 
тому, щоб мінімізувати ризики, консультати часто радять використовувати смарт-контракти, які блокують на 
непідконтрольному сторонами депозиті гроші покупця, які стануть доступні продавцю після виконання умов 
договору – наприклад, внесення даних до реєстру нерухомого майна. 

Якщо проаналізувати сферу регулювання криптовалют та оподаткування операцій з криптовалют в 
Україні, то можна дійти короткому висновку, що всі законопроєкти, що вносилися на розгляд Верховної Ради 
України та були присвячені врегулюванню порядку обігу криптовалют, або самі передбачали оподаткування 
криптовалюти або передбачали внесення змін до Податкового кодексу України та/або інших нормативно-
правових актів з метою здійснення оподаткування обігу криптовалют.  

На основі законопроєктів України було сформульовано, що криптовалюти можуть використовуватись 
в якості гршових коштів, до прикладу, при купівлі зброї, наркотичних засобів та ін.; як предмет злочинного 
посягання, а саме розкрадання криптовалюти з рахунків, , інтернет-шахрайство (що, на жаль, є поширеним 
явищем в Україні), шантаж і тд.; також можливе, шляхом зараження шкідливими програми забезпечення 
користувача, завдяки чому відбувається крадіжка криптовалют. 

Хоча, з огляду на це можна сказати, що законодавча діяльність в даній сфері є позитивною, але 
незавершеною, тому її покращення дасть можливість розвивати інвестиційний клімат України, а саме 
залучати в економіку грошові, кадрові ресурси та ін. Також це спростить життя українцям- власникам 
криптовалюти, відкриє більше можливостей для розвитку підприємництва і у цілому позитивно вплине на 
діджіталізацію і підвищення фінансової та цифрової грамотності в Україні. 

 
1. Використання знань про особливості криптовалют у протидії злочинності [Електронний ресурс] 

Ісмайлов К.Ю., Бедрій Т.А., Медведенко С.В. Режим доступу: http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream.pdf 
2. Криптовалюти в Україні [Електронний ресурс]. Загрядська М. Режим доступу: https://yur-

gazeta.com/publications/practice/podatkova-praktika/kriptovalyuti-v-ukrayini.html 
3. Легалізація криптовалют в Україні. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://gracers.com/pres-

centr/legalizaciyi-kriptovalyuti-v-ukrayini/ 
4. Правова природа криптовалюти: українські реалії [Електронний ресурс]. Дашутін І. Режим доступу:  

https://sud.ua/uk/news/blog/239606-pravova-priroda-kriptovalyuti-ukrayinski-realiyi 
5. Як працює українськиц ринок криптовалют і що за неї можна придбати [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: https://juscutum.com/it-i-media-pravo/ua/tpost/4jj8r6ij71-yak-pratsyu-ukranskii-rinok-kriptovalyut 
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КРИПТОВАЛЮТА ЯК НОВІТНЯ РЕФОРМАТОРСЬКА ФІНАНСОВА ЕКОСИСТЕМА 

 
Гроші – це універсальний засіб для обміну. Раніше в якості грошей використовувалися монети з 

дорогоцінних металів, але вже тоді виявилось, що золота та срібла просто недостатньо для того, щоб покрити всі 
наявні товари та послуги. Відтак відбувся перехід до золотого стандарту, за якого банк був спроможний видавати 
спеціальну розписку (банкноти) про те, що громадянин справді має у володінні деякий запас золота у сховищі, у 
свою чергу той міг використовувати цю розписку, як справжнісінькі гроші. Ще через деякий час влада зрозуміла, 
що фінансову систему необхідно взяти під контроль і у всіх країнах почали з’являтися національні банки, відтепер 
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тільки такі банки отримували можливість емісії, тобто випуску грошей. Це було зроблено для того, щоб застерегти 
від неконтрольованої емісії та втрати грошей громадянами внаслідок інфляції. Згодом кількість товарів та послуг, 
за які треба було сплачувати грошима, почала в багато разів перевищувала кількість золота в сховищі, що змусило 
відмовилися від золотого забезпечення для зростання якості життя, так як без достатньої маси грошей в економіці 
зробити цього було неможливо. Тоді влади держав почали говорити, що банкноти забезпечені всім майном держа-
ви, що на ділі кажучи не забезпечує власника такої банкноти нічим, окрім слів. Доказом цього може послугувати 
глобальна фінансова криза, що мала свій початок у США у 2008 році. Причиною цьому стало недбальство та 
сприяння владою та банківською системою США (Федеральною резервною системою США) кредитування у сфері 
іпотечного бізнесу, так звана "бульбашка нерухомості". Бульбашка луснула, а платити довелося усьому світу. А 
мало це місце, тому що довіра до США як економічно розвиненої та стабільної країни, зокрема її національної 
валюти та ФРС як регулятора грошово-кредитної сфери, була занадто високою і ніхто навіть не хотів вірити, що 
таке може статися. 

На даний момент часу всі грошові перекази контролюються національною банківською системою. Коли 
основним засобом для платежів слугували лишень готівкові кошти, то за циркуляцією цих коштів було складно 
слідкувати, зараз же фізичні особи все частіше використовують безготівкову систему оплати за картою, що є більш 
зручною аніж розрахунок купюрами, а от юридичні особи просто зобов’язані це робити. Це призводить до того, 
що загроза відключення країни від міжбанківської системи переказів SWIFT є однією з найбільш небезпечних для 
держави. Наприклад, Іран відключений від системи SWIFT має чимало проблем та зайвих витрат на здійснення 
платежів. Це змушує справді задуматись про цінності цієї системи та залежність від неї [1]. 

На початку 21 століття піднімається питання реформування грошової системи та виникає потреба у 
створенні стабільної фінансової екосистеми, що мінімально залежала б від економічних, соціальних, 
політичних та ще низки важливих факторів впливу. Зокрема, цим серйозно зацікавились інженери та 
програмісти з усього світу. Задача перед ними постала доволі складною. Першим чином, необхідно зробити 
гроші, емісія яких була б рівномірною, прогнозованою та лімітованою для того, щоб уникнути неконтрольо-
ваної емісії та знецінення вартості. По-друге, потрібно вирішити питання переказу грошей між учасниками, 
так, щоб відмовитися від посередників. Третє і мабуть найважливіше, необхідно забезпечити безпеку та 
надійність зберігання грошей учасників, щоб ніхто не зміг їх викрасти. Усі ці задачі потрібно було об’єднати 
та вирішувати в рамках незалежної децентралізованої платформи, що не належала б комусь конкретно, а 
якою могли б користуватися усі за рівних прав та умов [1].  

Так, переходимо до поняття “криптовалюти”, що почало широко використовуватися в 2009 році, коли 
людиною або групою осіб під псевдонімом Сатосі Накамото було розроблено першу, на той час, цифрову 
грошову систему Bitcoin, що працює за допомогою децентралізованої комп’ютерної мережі [2]. Її не регулю-
ють ані уряди країн, ані банки, тобто всі транзакції відбуваються безпосередньо між рівними, незалежними 
користувачами мережі без посередника, який би здійснював дозвільні або операційні функції. Основною 
грошовою одиницею системи є біткоїн – комп’ютерний файл, який зберігається у спеціальному додатку 
«цифровий гаманець» на смартфоні або комп’ютері. Однією з ключових переваг мережі є те, що усі перекази 
з використанням біткоїнів фіксуються у відкритому списку, який називається блокчейн [3]. Криптовалюту 
можна купувати, продавати та розраховуватися нею за однаковим курсом у всіх країнах [4]. Відтак, саме 
біткоїн дав початок зародженню цифрової фінансової екосистеми. Його можна вважати першим прототипом 
DeFi – загальнодоступної екосистеми фінансових сервісів на базі публічних блокчейнів, функціонал якого 
обмежений виключно платежами, оскільки в ньому немає смарт-контрактів – закодованих контрактів, що 
виконується на блокчейні та дозволяють автоматизувати значну кількість процесів, досягаючи зменшення 
трансакційних витрат та швидкості. У свою чергу, смарт-контракти простимулювали розвиток децен-
тралізованих додатків (DApp), що відкривають доступ до безлічі фінансових послуг на блокчейні, серед яких: 
кредитування, страхування, позикові операції, торгівля в рамках децентралізованих структур та інші [5]. 
Таким чином формується новітня фінансова екосистема, що стрімко розвивається та має значну перспективу 
для реформування теперішньої грошової системи.  

 
1. Максим Кац. (2020). Що таке криптовалюта та блокчейн і як все це працює. [Електронний ресурс]/ 

режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=IZcqKuhWhH8 
2. Криптовалюта. https://uk.wikipedia.org/wiki/Криптовалюта 
3. Блокчейн. https://uk.wikipedia.org/wiki/Блокчейн 
4. Не розумієте, чому усі обговорюють курс біткоїна? Ось шість відповідей на дуже прості запитання 

про цю криптовалюту. (2021). https://babel.ua/texts/57252-ne-rozumiyete-chomu-usi-obgovoryuyut-kurs-bitkojina-
os-shist-vidpovidey-na-duzhe-prosti-zapitannya-pro-cyu-kriptovalyutu 

5. Як технологія блокчейн змінює економічні взаємовідносини. (2021). 
https://www.epravda.com.ua/columns/2021/05/28/674361/  
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ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ «SCRUM» У ПРОЄКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 

 
Для успішної роботи на ринку  як іноземні, так і вітчизняні підприємства, повинні застосовувати 

інноваційні підходи та методи щодо управління проєктами, з метою підвищення їх потенціалу на ринку. 
Поетапний підхід управління проєктами, яким зараз користуються більшість підприємств, далеко не завжди є 
ефективним та давно потребує пристосування до сучасних умов глобалізації.  

Альтернативним методом, що може прийти на заміну поетапному підходу, є методика Scrum, яка давно 
зарекомендувала себе як дієвий інструмент, що дозволяє поєднувати ресурси часу та потенціал працівників в 
залежності від ситуації, а також набула великого поширення серед відомих світових компаній [1]. До 
прикладу, сьогодні понад 70% IT компаній на світовому ринку застосовують Scrum методологію. Серед них 
модна згадати такі корпорації як Google, Amazon, Microsoft, Adobe тощо [1].  

Відтак, принципи та специфіку запровадження та використання підходу Scrum вперше дослідив та 
розвинув у своїх книзі Джеф Сазерленд (один із засновників даної методології) [1]. 

Загалом, методологія Scrum, як і інші «agile» методи управління проєктами, застосовує командний підхід, 
короткі ітерації і постійне покращення в процесі роботи. Ці принципи втілюються через набір особливих ролей, 
правил, процесів та інструментів, завдяки яким команди виробляють продукти у рази швидше [2]. 

Якщо зупинитись на даних принципах детальніше, то варто зазначити, що вони забезпечують чітке 
слідування конкретним ітераціям задля виконання найбільш важливих та пріоритетних завдань. Зокрема, 
дієвість даного підходу на практиці визначається необхідністю дотримання декількох правил, серед них: 

̶ у проєктну команду мають входити лише спеціалісти, що поділяють однакову думку та мають 
спільні інтереси; 

̶ пошук ідеального вирішення завдання не повинен припинятися протягом всього процесу роботи 
над проєктом; 

̶ неприйнятно вирішувати забагато задач одночасно; 
̶ члени команди не повинні бути втомленими, оскільки це може призвести до прийняття 
імпульсивних рішень; 

̶ також забезпечується відкритість усіх дій і процесів під час реалізації проєкту [3]. 
Зараз основними споживачами Scrum досі залишаються проєктні команди у великих ІТ компаніях. 

Проте автор даного підходу зазначає, що метод може ефективно застосовуватись для вирішення будь-яких 
задач. Він навіть наводить конкретні приклади використання scrum у будівництві, виробництві, освіті, 
політиці тощо [4].  

Говорячи про переваги застосування даної методології, варто розпочати насамперед з її прозорості. Як 
вже і зазначалось раніше, це один із головних принципів scrum та кожен учасник тут виступає командним 
гравцем, що повністю задіяний у процес роботи. Замовник ж, зі свого боку, тримає проект у цілковитому 
контролі, завжди знає на якому етапі він зараз перебуває та будь-коли може вносити свої корективи. Також 
вагомим фактором є те, що кожна команда самостійно планує процес роботи над продуктом та кожен її 
учасник має право голосу. Таким чином, scrum дозволяє кожному учаснику проєкту чітко бачити свій внесок 
у кінцевий результат. Scrum-команди ще й відомі тим, як швидко вони можуть адаптуватися до змін, що 
вносяться замовником у проєкт. Щоправда це може викликати певні труднощі, які будуть описані далі [5].  

Як і кожна методологія, scrum має свої недоліки. Так, часті випадки коли замовник сам не знає що 
бажає отримати у кінцевому результаті, і тоді це може бути надто ризикованим для команди, яка відповідає за 
виконанні проєкту для такого замовника [5]. Занадто часті корективи та зміни у ході проєкту, можуть 
затримувати його виконання та демотивувати власне проєктну команду. Окрім того, значна частина успіху 
тут залежить від scrum-майстра (керівника команди) та його вміння організовувати роботу учасників [6]. 
Якщо проєкт глобальний, до нього доводиться залучати декілька scrum-команд, кожна з яких є самостійною 
та незалежною. Однак у такому випадку усі змушені працювати за одним планом та узгоджувати всі свої дії. 
А це може бути дуже складно, особливо якщо scrum-майстри – люди з дуже різним світоглядом, характером і 
темпераментом [6]. 

Виходячи з вищезазначеного, доцільно підбити підсумок, що Scrum – це сучасна та гнучка методика, 
яка полегшує колективну роботу у складних проєктах. Запровадження даної методики є ефективним 
інструментом пришвидшення виконання завдань, а також покращення їх якості за допомогою об’єднання 
колективних сил учасників.  

Як показують дослідження, найкращі результати використання Scrum демонструють підприємтсва 
галузі ІТ та цифрових технологій. Однак, окремі методи Scrum можна ефективно використовувати і 
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незалежно від сфери діяльності підприємства та масштабності проєктів. Також досвід показує, що найкраще 
дана методика працює на малих підприємствах, де немає великої кількості комунікаційних зв’язків та 
команди є найбільш оптимального розміру. 

 
1. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя 

Стуса. Том. 1 / Ред. кол. Хаджинов І. В. (голова) та ін. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. Вип. 12. 
Т. 1. 283 с. 

2. What is Scrum? A better way of building software. URL: https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum. 
3. Scrum Methodology: Learn Scrum. URL: http://scrummethodology.com 
4. The Scrum Guide. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game [Electronic resource]. – 

Available at: http://www.scrumguides.org/. – 07 June 2017. 
5. Чому саме SCRUM: за та проти. URL: https://java.lviv.ua/chomu-same-scrum-za-i-proty.  
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РЕГІОНАЛЬНІ І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ,  

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ ЗВ'ЯЗОК 
 
Перспектива вступу до ЄС стали певним поштовхом до змін в межах нашої держави. Суттєвий вплив 

вимог вступу спостерігається і на змінах в спрямованості економіки в нашій державі. Проблеми виникають з 
різних причин, але однією з головних є тиск росії протягом становлення устрою України. Пострадянський 
простір має певні економічні особливості, що ми можемо спостерігати і в нашій країні.  

Україна суттєво економічно відстає від високорозвинених країн. Легко побачити тенденції в 
економічному розвитку звернувши увагу на зміни в показниках, як от ВВП на душу населення. Можемо 
спостерігати, що країна-сусід Польща у 1990 стартувала з приблизно однакового з Україною показника, проте 
зараз її ВВП на душу населення сягає близько $15,595 проти $3,659 в нашій державі, що свідчить про 
проблеми в розвитку економіки[1]. 

Розвиток економіки включає в себе дуже багато аспектів, в даному випадку розглянемо ті, які на мою 
думку, є основними. З контексту матеріального забезпечення ключовою виступає проблема нестачі 
інвестицій. Оскільки після розпаду СРСР в Україні був відсутній повний цикл виробництва, то багато 
компаній занепали, а виробничі потужності більшості функціонуючих підприємств втратили свою 
актуальність і потребують модернізації. Зношеність основних засобів виробництва в Україні перевищує 60%, 
що суттєво впливає на зміни ВВП. 

З точки зору потенційного інвестора слід звернути увагу на вічну дилему: наскільки вигідно 
інвестувати в ту чи іншу галузь чи в нашому випадку країну. Звідси бачимо ще одну проблему, яка виходить з 
попередньої –  політична невизначеність. Інвестор в першу чергу думає про вигоду від вкладень капіталу, але 
геополітична невизначеність впливає на стабільність доходу компаній, в які можуть бути вкладені інвестиції і 
державне регулювання діяльності цих компаній. Ці та інші фактори відлякують інвесторів. 

Ще однією проблемою, яка впливає на рішення щодо інвестування є корупція. Хоч з нею зараз 
стараються боротися. Протягом періоду незалежності на політичних діячів впливали їх олігархічні спонсори, 
які були асимільовані в систему перерозподілу майна та грошових потоків. Внаслідок цього виникла 
монополія в певних галузях на ринку товарів та послуг. Держава, так би мовити, «відключила» захист прав 
власності, забезпечення порядку та рівних умов для всіх. Олігархічні політичні еліти часто використовують 
вибори, як елемент досягнення своїх власних цілей. Вони інколи маніпулюють виборцями з метою впливу на 
систему управління для власної вигоди, що має суттєвий вплив на ринкову економіку, адже вона не може 
повноцінно працювати. Це перешкоджає залученню інвестицій і економічному зростанню. 

Варто уточнити, що вплив на економіку також здійснює наявність державного боргу. Через те, що 
більшість коштів влада позичала за кордоном, під час криз знецінення гривні та боргове навантаження на 
бюджет суттєво зростало. Але до 2020 ситуація стабілізувалася, адже курс гривні залишався відносно 
стабільним під час пандемії[2]. 

Теперішня ситуація в державі теж суттєво вплинула на розвиток економіки. Процеси, які були 
запущені при підготовці до статусу кандидата на членство в ЄС –  призупинені і дуже важко сказати коли 
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вони зможуть бути відновлені. Але, слід зазначити, що політична позиція держави, швидше за все, прийме 
стабільний курс, що суттєво впливе на економіку. Також в України вже виник, і як я вважаю, тільки закріпить 
свої позиції власний бренд, що заохотить потенційних інвесторів зацікавитись нашою країною. 

Висновок: У підсумку всього вищесказаного можна додати, що тенденції до економічно розвитку в 
Україні швидше позитивні, проте варто врахувати, що процес відновлення економіки буде довгим і важким. 
Нам слід прийняти чіткий курс з економічного розвитку і тоді країна і справді позбудеться більшості 
описаних проблем. 

 
1. Три вектори: нова економічна доктрина для України. Новини України та Світу. Головні і останні 

новини. URL: https://cutt.ly/9NeH1cw  
2. Проблеми розвитку економіки України в умовах глобалізації та роль держави. Домашня сторінка. 

URL: https://cutt.ly/INeH5Cw 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА УКРАЇНИ 
 

На сьогодні Україна є четвертим найбільшим експортером волоського горіха в світі. Основними 
критеріями успіху є сприятливий клімат для культивування, а також велика кількість домогосподарств та 
промислових підприємств, які вирощують культуру для подальшого збуту. У даній роботі спробуємо 
проаналізувати залежність між географічним потенціалом вирощування волоського горіха та експортованими 
обсягами, що проходили митне оформлення різними митницями України. 

Оцінювання потенціалу збуту волоських горіхів варто почати з масштабів насаджень та валових зборів. 
За дослідженнями наукового співробітника Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної 
станції НААН Ю.В. Кирнасюка «Найбільша в структурі усіх горіхоплідних насаджень площа знаходиться у 
Чернівецькій (10,2%) і Вінницькій (7,8%) областях. Також значна частка площ під цією культурою розміщена 
в Дніпропетровській (6,6%), Закарпатській (6,6%), Донецькій (6,6%), Львівській (6,6%) і Черкаській (6,0%) 
областях» [1]. Таке розміщення пояснюється найкращими кліматичними умовами областей для вирощування 
цього виду рослин. Отже, звідси слід зробити висновок, що розвивати горіховий бізнес варто саме в названих 
вище областях, оскільки там він буде найбільш ефективний.  

Водночас слід зазначити, що обсяги волоських горіхів, які спрямовані на експорт та зафіксовані 
митницями України, відображають дещо іншу картину. На карті України (рис. 1) чітко видно, які області 
мають рекордні результати за обсягами експорту волоського горіха станом на 2021 рік. Причини значної 
різниці в обсягах експорту горіхів, що проходять митне оформлення різними митницями України можуть 
бути різними. Наприклад, великі обсяги експорту волоських горіхів, задекларовані Київською митницею 
пояснюються більше хорошою збутовою мережею, аніж сприятливим для вирощування культури кліматом.  

 

 
Рис. 1. Обсяги митного оформлення волоського горіха в Україні 

у 2021 році [2] 
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Переваги Львівської області щодо вирощування волоських горіхів полягають в сприятливому кліматі 
(клімат є достатньо вологим та теплим, без значних морозів). Проте, недоліками є недостатньо налагоджена 
збутова мережа регіону. Ситуація значно покращиться, якщо Україна стане розвивати горіховий бізнес 
шляхом збільшення кількості промислових підприємств, що вирощуватимуть сертифіковані сортові горіхи. 
Тоді територіальна залежність обсягів експорту від митниці зміниться і потоки горіхів будуть декларуватись 
в митницях, де промислові підприємства і безпосередньо функціонують. 

Таким чином, обсяги експорту волоських горіхів залежать від кліматичних умов, територіального 
розміщення промислових підприємств та результатів роботи торгівельних посередників. 

На нашу думку, збільшити обсяги експортованих горіхів можна шляхом удосконалення збутової 
мережі та покращення роботи торгівельних посередників. Так, налагоджена збутова мережа саме в тих 
регіонах України, де існує сприятливий клімат для вирощування горіхів, буде стимулювати домогосподарства 
та промислові підприємства збільшувати свої насадження горіхів та вирощувати більші обсяги даної 
культури.  

 
1. Горіхові перспективи. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7946-horikhovi-

perspektyvy.html. 
2. Електронний ресурс Державної митної служби України. URL: https://bi.customs.gov.ua/ 
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ВІЙСЬКОВІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ  

В УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Життя кожного із українців розділилося на «до» і «після» з 24 лютого 2022 року, відколи почалася 
повномасштабна невиправдана російська агресія проти України. Пріоритетом для кожного з нас тепер є 
підтримка армії, яка відстоює честь та гідність українського народу на передовій та збереження фінансової 
стабільності нашої держави. На сьогоднішній день є дуже багато різноманітних способів, як можна 
підтримати Україну у цей непростий час, одним із них є купівля військових облігацій. 

Військові облігації – це цільові державні боргові цінні папери, що розміщуються тільки на 
внутрішньому фондовому ринку, основним призначенням яких є зміцнення фінансового фронту України. 
Купівля військових облігацій дуже важлива аби й надалі чинити супротив російській агресії та підтримувати 
громадян України. Слід зазначити, що виплати за такими облігаціями гарантуються на 100% державою та 
обслуговуються Міністерством фінансів. 

Далі постають два цікаві запитання: «Хто може купити військові облігації і як це зробити?». Купити 
даний вид цінних паперів можуть фізичні та юридичні особи і навіть іноземці. Також цікавим фактом є те, що 
Мінфін випускає як гривневі, так і валютні військові облігації. Це є дуже важливо адже зараз багато людей із 
усього світу хочуть підтримати українців у цей непростий для них час [2]. Номінальна вартість однієї 
гривневої облігації становить 1 тис. грн., доларової – 1 тис. дол. США, номінованої у євро – 1 тис. євро. Так 
як номінальна вартість одного цінного паперу складає 1000 грошових одиниць, в яких вона номінована, це 
сприяє тому, що все більше людей може взяти участь у фінансуванні української армії, адже немає 
необхідності вкладати великі суми. 

Кожен з окремих випусків військових облігацій має «життєвий цикл» – від 2 місяців до 1,3 року. Став-
ка дохідності за військовою облігацією становить 10-11% річних, а саме 10% дохідності при її розміщенні на 
2 місяці та 11% – при розміщенні на рік. Також слід зазначити, що при купівлі військових облігацій у доларах 
США прогнозований дохід 3,7%, у євро – 2,5% річних [1]. Отож, як бачимо, Україна пропонує досить 
значний рівень дохідності військових облігацій, враховуючи просту процедуру їх придбання у воєнний 
період. Значною перевагою також є те, що дохід від продажу військових облігацій не оподатковується 
відповідно до пп. 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України.  

Врешті доцільно дати відповідь на запитання: «Як придбати військові облігації?». Насамперед їх можна 
придбати на аукціонах, які як правило відбуваються щотижня. Також придбати військові облігації можуть фізичні 
особи у банках та брокерських компаніях, проте це доступно не для кожного. Наприклад, ОТП Банк та 
Райффайзен Банк продають військові облігації виключно своїм VIP-клієнтам на суму 100 тис. грн та 500 тис. грн 
відповідно. Проте Монобанк і ще 10 українських банків здійснюють продаж військових облігацій на суму від 1 
тис. грн, що робить це придбання максимально доступним для значної кількості українців [1].  
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Міністерство цифрової трансформації України 3 жовтня 2022 року опублікувало приємну новину про 
появу в застосунку «Дія» нової послуги, яка стосується купівлі військових облігацій. Вартість однієї облігації 
стартує від 900 грн. і її можна придбати на строк до 1,5 року. Ці облігації названі на честь тимчасово оку-
пованих міст України – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим, Донецьк тощо. Також ці військові облігації 
відрізняються за відсотками доходу – 11-16% річних. Через новий застосунок українці придбали військових 
облігацій на суму 25 млн гривень всьго лиш за три дні. Слід зауважити, що «Дія» лише допомагає придбати 
цінні папери у банках чи брокерських компаніях, а не продає їх самостійно [3]. 

Отже, військові облігації – один із найнадійніших способів інвестування в теперішніх реаліях. Хоча 10-
11% дохідності не покриють інфляційних витрат, на сьогодення військові облігації – це більше про допомогу 
ЗСУ, аніж про отримання надвисоких прибутків. Звісно ж, придбати військові облігації чи ні, це особиста 
справа кожного українця, проте слід зазначити, що держава зробила максимальний вклад у цей вид 
інвестування аби зробити його доступним та економічно привабливим для кожної пересічної людини, яка 
бажає допомогти ЗСУ у цей скрутний час. 

 
1. Як і де можна придбати військові облігації [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.golovbukh.ua/news/30119-yak-de-mojna-pridbati-vyskov-oblgats 
2. Інвестуй в Україну: як українці можуть купити військові облігації і допомогти ЗСУ [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://mind.ua/openmind/20238787-investuj-v-ukrayinu-yak-ukrayinci-mozhut-kupiti-
vijskovi-obligaciyi-i-dopomogti-zsu 

3. Військові облігації в Дії [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://diia.gov.ua/news/vijskovi-
obligaciyi-v-diyi-yak-pracyuye-nova-posluga-v-zastosunku 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ: ПІСЛЯВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ  
 
Війна внесла істотні корективи в реалії українського бізнесу та зумовила специфіку його розвитку, 

ускладнила операційну діяльність. За декілька місяців повномасштабної агресії росії на Україну вітчизняні 
підприємства зазнали більше збитків, ніж за роки активної фази пандемії COVID-19 [1]. За даними прове-
деного Міністерством цифрової трансформації опитування, з початку війни та досі діяльність 47% підпри-
ємств призупинена або майже зупинена, а загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу з 24 лютого 
2022 року оцінюються в 85 млрд дол. США. Багато великих та малих виробництв, закладів та підприємств 
були змушені провести релокацію – евакуюватись на безпечні території. Не усім компаніям, які змогли 
зберегти власний бізнес, вдалось продовжувати свою діяльність, адже проблеми з логістикою, нестачею 
сировини та обладнання не зникли [2]. 

Велику роль відіграє допомога від держави, яка необхідна бізнесу. Підтримка потрібна усім 
підприємствам, проте першочергово – це безпека та здоров’я громадян, саме тому пільги та допомогу спершу 
мають отримати виробники продуктів та ліків, аптеки, аграрії (особливо в період сівби) і  легка 
промисловість. Також зараз, як ніколи, потрібні автоматична реєстрація податкових накладних та своєчасне 
відшкодування в автоматичному режимі ПДВ підприємствам-експортерам.  

Оскільки багато переселенців втратили робочі місця, державна служба зайнятості почала активно 
працювати. Згідно з проведеними дослідженнями, в Україні зростає попит на будівельні професії, робітників 
комунальних підприємств та водіїв. Також багато вакансій у переробній промисловості. Крім того, починає 
оживати галузь торгівлі. Однак, загалом ситуація на національному ринку праці залишається складною, – якщо 
взяти за основу базу Державного центру зайнятості, то кількість вакансій зменшилася втричі, порівняно з 
аналогічними датами минулого року. На сьогодні кількість вакансій в базі Центру зайнятості складає 22 тисячі. 
Найбільше робочих місць зараз у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях, а також у Києві. 

Водночас значно зменшилася кількість вакансій та зросла кількість безробітних, середня заробітна 
плата з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні знизилася на 10%. Найменші зарплати 
пропонують у сферах: безпека (9 200 гривень), туризм, готелі, ресторани (9 500 гривень), видобуток сировини 
(11 000 гривень), банки, інвестиції, лізинг (13 100 гривень) [1]. 

Найскладніше зараз знайти роботу юристам, страхувальникам, працівникам сфери обслуговування, 
краси та спорту, охоронцям, освітянам та науковцям, спеціалістам, які працювали в сфері автомобільного 
бізнесу. Для них зараз найменше актуальних вакансій. 
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Першим пунктом відновлення України є відновлення виробничих потужностей та експортного 
потенціалу, отримання доступу до ринків країн G7 та Євросоюзу зі скасуванням усіх квот та імпортних мит. 
Найбільшої руйнації та збитків зазнала логістична сфера, зокрема внаслідок морської блокади. Саме тому 
наступним важливим пунктом є відновлення швидкої логістики у межах 72-ох годин з України до Європи.  

Для гарантії безпеки Україні необхідно самостійно виробляти зброю, для чого є стартові майданчики у 
вигляді підприємств військово-промислового комплексу. Україна має сформувати потужний ВПК, важливу 
роль у якому відіграватиме IT-індустрія, оскільки Україна робитиме ставку на військові технології. Для цього 
необхідно також нарощувати енергетичні потужності завдяки будівництву нових атомних блоків та 
нарощування чистої енергії. У перспективі 3-5 років – енергетична незалежність, забезпечення внутрішнім 
видобутком корисних копалин та зменшення енерговитрати через термомодернізацію. Щодо пального, то 
Україна має побудувати потужності, аби повністю покрити власні потреби. 

Фахівці стверджують, що експортний потенціал України значно підвищиться, якщо відбудеться 
перехід в експорті від сировини до готової продукції, а саме до переробленої продукції в галузях, де Україна 
вже має конкурентну перевагу на світових ринках – продовольство та металургія. Це дозволить перейти від 
великого, але дешевшого, експорту до великого і дорожчого. 

Наприклад, кукурудзу можна переробляти на крохмаль, біоетанол, спирт та у вигляді корму для 
тварин. Також можна продукувати спеціалізовані білки, що використовуються у косметичній, 
фармацевтичній галузях та харчовій промисловості [3]. 

Зараз Україна перебуває у важкому економічному становищі. З одного боку, необхідно підтримувати 
бізнеси та економіку, а з іншого – фінансувати армію та соціальні проєкти. Потрібно шукати шляхи виходу з 
ситуації, які допоможуть й наповнити бюджет, шляхом вирішення проблем з логістикою та експортом, і 
шукати оптимальну модель системи оподаткування. Тільки так ми зможемо якнайшвидше перемогти ворога і 
повернутися до мирного життя. 

 
1. Бізнес в умовах війни [Електронний ресурс] / Богдан Слуцький – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.unian.ua/economics/other/rinok-praci-pid-chas-viyni-chi-ye-u-ukrajinciv-shansi-znayti-sobi-novu-
robotu-ostanni-novini-11868372.html#id-836041971  

2. Бізнес в умовах війни: хто зазнав найбільших втрат та як відновлюються підприємства 
[Електронний ресурс] / Володимир Рихліцький – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/23/684549/.  

3. Вступ до ЄС у 2024 році, військові технології та ставка на переробку: план уряду з відновлення України 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/21/686094/.  
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АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

У СПРАВАХ КОНКУРЕНЦІЇ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС 
 

Курс на європейську інтеграцію Україна розпочала давно, але після нашої перемоги у війні проти росії 
одним з основних завдань буде вихід нових українських компаній на ринок ЄС та забезпечення їх 
конкурентоспроможності шляхом здійснення глибоких економічних реформ. У Європейському Союзі діє 
узгоджена конкурентна політика. Загальні норми щодо регулювання питань конкуренції впроваджено ще у 
1957 році. У ст. 85-99 Римської угоди про створення Європейського Економічного Співтовариства 
регулюються питання конкурентної поведінки підприємств, демпінгу та державної допомоги. Зокрема, статті 
85-86 Римського договору визначили базисні правила щодо заборони картелів (узгоджених дій, направлених 
на усунення конкуренції), зловживання монопольним (домінуючим) положенням [1]. 

Процес адаптації українського законодавства до правил ЄС розпочався фактично одразу після набуття 
незалежності України. Першим кроком став Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення 
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» 1992 року, у якому вже були передбачені деякі 
положення, схожі за змістом з положеннями конкурентного права ЄС. Наприклад, у цьому законі конкуренція 
визначається як змагальність підприємців,  коли  їх  самостійні дії обмежують можливості кожного з них 
впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких потребує 
споживач [2]. Наступним етапом адаптації стало прийняття Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» (2001 р.), у якому відображено засади регулювання конкуренції (між органами державної влади, 
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місцевого самоврядування, між суб’єктами господарювання з іншими суб’єктами господарювання, із спожи-
вачами, іншими юридичними та фізичними особами) [3], які загалом відповідають аналогічним положенням 
права ЄС.  

У Доповіді КМУ про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу зазначено, що Закон України від 11.01. 2001 р. № 2210 «Про захист еко-
номічної конкуренції», Закон України від 07.06. 1996 р. № 236 «Про захист від недобросовісної конкуренції» 
та Закон України від 26.11. 1993 р. № 659 «Про Антимонопольний Комітет України» відповідають поло-
женням acquis communautaire* щодо здійснення контролю за концентрацією і злиттям, та запобігання зловжи-
ванням домінуючим становищем [4]. Та попри це, Угода про асоціацію [5] вимагає подальшої гармонізації 
законодавства України з питань конкуренції. Стаття 256 цієї Угоди передбачає наближення законодавства 
України до права ЄС та має перелік положень Регламентів ЄС, які потрібно імплементувати. Хоч і сьогодні 
українське законодавство у справі конкуренції потребує незначних змін, необхідно акцентувати увагу на 
тому, щоб: 

1. Антимонопольному комітету у справах про недобросовісну конкуренцію діяти на підставі тих 
самих положень, які застосовує Європейська Комісія. 

2. Опиратись на судову практику Суду ЄС у справах конкуренції. Ці судові постанови прии маються 
зазвичай при розгляді скарг на рішення Комісії ЄС, яка виконує контрольні та координаціи ні функціі  в 
даній галузі права. В рамках Комісії функціонує Генеральнии  директорат з питань конкуренціі , якии  
визначає політику в області конкуренції на рівні інститутів ЄС. 

3. Контролювати конкурентну політику українських компаній, які здійснюють свою діяльність за 
межами Європейського Союзу – не допускати вчинення ними проявів недобросовісної конкуренції для 
збереження іміджу та репутації на світовій арені.  

Отже, з початку курсу на європейську інтеграцію України проблема підтримки конкуренціі  на 
належному рівні була однією з основних економічних і інституціи них завдань і в тои  же час труднощів 
для українського законодавства. Проте, законодавство України успішно адаптовується та відповідає 
положенням acquis communautaire. Надалі необхідно лише стежити за змінами і новими доповненнями до 
конкурентного законодавства ЄС та пристосовувати законодавчу базу України до цих норм. 

* Acquis communautaire – правова концепція в системі правових норм Європейського Союзу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ  
ЗА УМОВ АКТИВІЗУВАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

 
За сучасних євроінтеграційних умов, широкого поширення інноваційно-мережевої виробничо-логіс-

тичної концепції створення, розвиток ланцюгів поставок вітчизняними підприємствами повинне відбуватися 
згідно із інтегральними парадигмами логістики, що змінили технологічні, маркетингові парадигми [1]. Рівень 
ефективності логістичної діяльності вітчизняних підприємств перебуває у прямій залежності від формування 
і використання ними ефективних ланцюгів поставок, застосування принципів управління (менеджменту) 
ланцюгами поставок. Євроінтеграційні процеси, що активно відбуваються в вітчизняній економіці, потре-
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бують ефективних рішень організаційних, економічних проблем при формуванні, використанні ланцюгів 
поставок задля забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товарів, послуг на європейському ринку 
[1, 2]. Доцільність використання логістики задля забезпечення високо ефективного функціонування ланцюгів 
поставок в Україні за євроінтеграційних процесів обумовлює актуальність досліджуваної тематики. 
Підвищення рівня ефективності функціонування логістичних ланцюгів повинна передбачати необхідність їх 
оцінювання, аналізування, моніторингу тощо [1, 2]. Інтегрування до глобальних виробничих мереж (зокрема 
європейської) дозволяє розкривати країнам власні порівняльні переваги [3, с. 65-67, 4]. Одним із варіантів 
виступає диверсифікування в інтегрованих структурах в умовах глобалізування [5, с. 118-121]. Це стосується 
і формування логістичних ланцюгів. При чому потрібно враховувати репутаційну складову та не повязувати 
діяльність з підприємствами, що фінансують терористичну росію [6]. 

Зрозуміло, що потрібно враховувати виклики, загрози які ставить військове вторгнення росії в Україну 
[7, с. 16-17, 29-30], адаптуватися до надскладних умов. Пошук нових (диверсифікованих) напрямків сприяти-
ме вирішенню сьогоденних проблем, адже ситуація в економіці є досить критичною. Протягом лютого-жовтня 
2022 р. близько 85 % вітчизняного бізнесу припинило чи частково обмежило свою діяльність [7, с. 16], а 1 % 
підприємств припинив діяльність без подальшого відновлення (35 % призупинили власну діяльність до 
закінчення загарбницької війни). Формування, розвиток логістичних ланцюгів за умов активізування 
євроінтеграційних процесів в Україні є важливим не лишень сьогодні але й для підтримання, післявоєнного 
відновлення вітчизняної економіки. Перспективними напрямками виступають формування логістичної 
релокації бізнесу із зон ведення бойових дій та пошук нових експортних можливостей для побудови 
логістичних ланцюгів. У свою чергу вирішення цих завдань також сприятиме подальшому розвитку еко-
номіки України (зокрема, активізування підприємницької діяльності у західних областях країни, залучення їх 
трудового потенціалу), збереженню економічного потенціалу тощо. 
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СМАРТ-КОНТРАКТИ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 
На сьогоднішній день процес діджиталізації суспільства вже не відворотний, інформаційні технології 

відіграють провідну роль у всіх соціальних аспектах, з’являються перспективи переходу бізнесу в цифрову 
сферу. Однією із таких інновації є можливість автоматизованого виконання зобов’язань за договором, яка 
забезпечується появою блокчейн-технології та заснування на їх основі смарт-контрактів, які в свою чергу 
дають змогу укладати контракти у вигляді комп’ютерного алгоритму, що підписуються та зберігаються на 
базі блокчейн. Дане технологічне рішення стає все поширеніше, тому що вважається надійним і таким, що 
економить час та ресурси. 
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Фахівці зазначають, що смарт-контракт – це різновид угоди у формі закодованих математичних 
алгоритмів, укладення, зміна, виконання і розірвання яких можливі лише з використанням комп’ютерних 
програм і технологій розподіленого реєстру (блокчейн-платформ) у рамках мережі Інтернет [1]. 

Важливою перевагою є те, що смарт-контракт укладається без третіх осіб (юристи, бухгалтери, 
нотаріуси), що забезпечує швидкість, зручність і автономність такої операції. 

Під час укладення та реалізації смарт-контрактів виникає питання щодо захисту персональних даних 
його учасників. Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про електронну комерцію», використання персо-
нальних даних у сфері електронної комерції може здійснюватися в разі створення суб’єктом електронної 
комерції умов для захисту таких даних [2]. 

Зважаючи на ознаки та сутність цієї інноваційної системи для обробки та захисту персональних даних, 
доречно встановити, чи створює блокчейн-технологія під час укладання смарт-контрактів достатні умови для 
існування і реалізації в Україні, з огляду на вимоги вітчизняного законодавства. По-перше, у блокчейн 
здійснюється зберігання всіх даних про будь-які проведені операції та дії між користувачами під час їхніх 
договірних відносин, по-друге – це безпека: інформація зберігається із застосуванням криптографії та 
спеціальних кодів; неможливість внесення змін у «підписаний» блок: інформація, яка потрапила у блокчейн, 
проходить перевірку, якщо перевірку пройдено, то ставиться своєрідна «печатка», ці дані синхронізуються 
між усіма учасниками, із цього моменту інформацію змінити не можна. 

Блокчейн по суті є публічним реєстром, що зберігається в кількох місцях, проте він може забезпечити 
анонімність і довіру, про що свідчать численні додатки на основі блокчейну і вже існуючі криптовалюти з 
високим ступенем захисту особистої інформації [3]. 

Отже, смарт-контракт існує завдяки технології блокчейну, де формуються програмні блоки, що збе-
рігають інформацію про те, хто бере участь в операції, їхні персональні дані, транзакції тощо. За допомогою 
цього забезпечується конфіденційність, цілісність, правдивість інформації. 
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ПРОБЛЕМА ІМІДЖУ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ 
 

Імідж фірми – це фактор довіри клієнтів до організації і її товару, зростання числа продажів, кредитів, 
стаючи, тим самим, ключовим вектором її процвітання або занепаду. При цьому імідж – явище динамічне і 
може змінюватися під впливом обставин або нової інформації. 

Імідж фірми залежить не тільки від характеристик випущеної нею продукції, а й від наявності в неї 
соціальної відповідальності, здійснення тих форм діяльності, які суспільство розцінює як позитивні [1]. Правильно 
сформований імідж сприяє підвищенню рівня репутації бренду, його конкурентоспроможності, обсягів продажів. 
Однією з його ключових функцій –  встановлення емоційного зв’язку з цільовою аудиторією. 

Сьогодні імідж українських компаній на міжнародній арені є стратегічним ресурсом для вирішення 
низки назрілих питань. Протягом останніх років Україна привернула увагу світової спільноти як країна, що 
бореться за європейські цінності та демократію. 

Трансформаційні зміни в Україні обговорювалися, аналізувалися та висвітлювалися політичними діячами, 
науковцями, журналістами та звичайними громадянами. Однак за три роки увага світової спільноти до України 
багато в чому послабшала через розчарування у можливостях здійснення нею ґрунтовних реформ. Основними 
причинами погіршення позитивного іміджу України є: повільне втілення реформ у життя, вплив олігархів на 
політику, внутрішні суперечки та політичні кризи, неефективні заходи щодо боротьби з корупцією [2]. 

Сьогодні українські підприємства стикаються з такими проблемами формування іміджу: 
1) проблема інформаційного супроводу діяльності підприємств галузі. Така проблема обумовлена 

необхідністю створення позитивного інформаційного простору підприємства на всіх етапах життєвого циклу 
як підприємства, так і його продукції; 
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2) проблема розробки торгових марок, слоганів, брендів фірми, її керівника та продукції; 
3) проблема структури підприємства, що як наслідок демонструє відсутність спрямованих програм з 

розвитку ділового іміджу підприємств галузі, несфокусованість програм з її розвитку; 
4) проблема розробки спеціальних механізмів з інформаційного забезпечення підприємств і, відпо-

відно, управління цим ресурсом, адже дослідження розвитку й стану підприємств дозволяє визначити 
актуальність цього питання. Підприємству неможна досягти високих  результатів діяльності без прийняття 
якісних управлінських рішень; 

5) проблема корекції створеного іміджу: його позиціонування, відсторонення від конкурента, реклама, 
антиреклама, контрреклама; 

6) проблема розробки фірмового стилю [3].  
Опираючись на отримані статистичні дані, учені зробили висновок, що формування довіри до 

підприємств можливе тільки у випадку, коли вони можуть демонструвати громадськості об’єктивну, повну 
інформацію про свої дії, показуючи прозорість у своїй політиці та діяльності. 

Згідно отриманої статистики, визначено, які чинники найбільш впливають на формування іміджу 
(рис.1). 

 

 
Рис.1. Чинники формування іміджу компанії 

 
Імідж ефективно впливає на показники фірми, такі як: обсяг реалізованої продукції, рентабельність 

підприємства, дохід, а також безпосередньо прибуток. Дослідження показали, що підприємства з позитивним 
іміджом мають, в середньому, на 22 % продажів більше, ніж менш відомі та непопулярні підприємства  [4]. 

Необхідність розвитку ділового іміджу підприємств обумовлює низка чинників, серед яких є конку-
ренція, що постійно зростає.  

Одним з ефективних інструментів створення позитивного іміджу фірми є паблік рилейшнз (зв'язки з 
громадськістю) – налагодження відносин між компанією й різними контактними аудиторіями за допомогою 
створення вигідної для компанії репутації, позитивного "корпоративного іміджу"  й усунення чи 
попередження небажаних чуток і дій [5]. 

Українські підприємці, та особливо ті, хто планує займати нішу в зовнішній економіці повинні 
серйозно оцінювати та впроваджувати позитивні зміни у вищенаведені чинники.  

Перші та фундаментальні кроки до формування іміджу повинні зароджуватись не у візуальній 
картинці, яка буде лише гарною обгорткою, а у реальних діях, так як на сьогодні доступ до інформації значно 
полегшився – достатньо зробити простому клієнту декілька кліків в інтернеті, і можна побачити всю історію 
бренду навіть з можливість відслідковування зміни неймінгу. Тому компанії варто звернути особливу увагу 
на  веденні таких справ як: зміні ментального підходу до заробітку, формуванні цілей та мети підприємства, 
стратегії розвитку, правильному веденні бухгалтерії, своєчасній оплаті усіх зобов’язань, відповідальній кре-
дитній історії, успішній співпраці з іншими компаніями, наявності усіх документацій, шанобливому відно-
шенні до клієнтів та їх скарг\пропозицій.  

Та після цього, звісно, йде й візуальна привабливість: створений та опрацьований інтернет ресурс 
компанії, опис історії підприємства, фігурування на виставках\фестивалях, позитивні згадки у стрічці новин 
дизайнерський та креативний підхід до формування усього візуалу. 

Отже способи створення іміджу є відомими, проте в Україні підприємці не надають відповідної ваги та 
часто нехтують ними, схиляючись на згадки СРСР та 90х років, коли кількість пропозицій на ринку був в 
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десятки разів нижчим за попит на той ж товар. Одночасно, такі речі як маркетинг, PR, брендинг та висока 
якість і постійність товару були просто непотрібними. Проте у наші дні ринок надає неймовірну кількість 
пропозицій та бути пасивним гравцем означає наперед обумовлений програш. Увесь масив ресурсів та 
легкість доступу до замовлень з ринків сусідніх країн робить конкурентами на ринку товару усі компанії з 
усіх країн світу. Саме цей факт видозмінив покупки від обирання за наявністю, на обирання за якістю, а тепер 
і на обирання за іміджом, який вкладає у себе сукупність усіх чинників, пов’язаних з компанією в одну 
цілісну одиницю емоції. Саме тому, у наші дні потрібно не лише надавати розголос та замилювати очі гарною 
картинкою, але й робити відповідні фундаментальні зміни у правильності ведення бізнесу, формування 
стратегій, сервісу, якості та вибудовувати власну історію. 

 
1. Імідж організації [Електронний ресурс] – Режим доступу: Імідж організації, Поняття і фактори 

іміджу організації – Ділова етика – Підручники для студентів онлайн (stud.com.ua) 
2. Імідж бренду [Електронний ресурс] – Режим доступу: Імідж бренду: формування позитивного 

образу | Fractus 
3. Проблеми та перспективи формування позитивного міжнародного іміджу України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу:  UA Foreign Affairs – Проблеми та перспективи формування позитивного 
міжнародного іміджу України УДК 327:94  

4. Формування іміджу компанії [Електронний ресурс] – Режим доступу:   https://www.wunu.edu.ua/pdf/rob/6-
9.pdf 

5. Напрями формування позитивного іміджу фірми [Електронний ресурс] – Режим доступу: Напрями 
формування позитивного іміджу фірми – Маркетинг – Навчальні матеріали онлайн (pidru4niki.com)  
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ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 

 
Сьогодні перевезення залізничним транспортом відіграє важливу роль у розвитку економічних, 

міжнародних та торгових відносин. Залізничний транспорт використовують в першу чергу для поставок 
сировини, негабаритних вантажів, важкої техніки та устаткування. Саме залізничним транспортом можна 
швидко забезпечити поставку вантажу до місця призначення в будь-який час року і за невисокою вартістю. 
Залізничні перевезення між країнами дозволяють забезпечити взаємодію різних виробничих підприємств з 
торгівельними компаніями. 

У 2021 році частки видів транспорту у загальному обсязі перевезених вантажів розподілилися таким 
чином: залізничний – 51%, автомобільний – 32%, водний – 1%, трубопровідний – 16%, авіаційний – 0,02%. В 
січні 2022 року обсяг перевезень, які здійснювала «Укрзалізниця», суттєво збільшився (транзит, зокрема, зріс 
на 38,8%, порівнюючи з січнем 2021 року), але з початком війни зменшились майже на чверть внутрішні 
перевезення (здебільшого зернових та залізо-рудної сировини), а також імпорт та транзит. Найменше 
російська агресія зашкодила експортним залізничним перевезенням через західні залізничні вантажні 
переходи, зменшивши їх лише на 10% [1]. 

Загалом, залізничні перевезення вантажів в Україні після широкомасштабного вторгнення РФ зазнали 
значного скорочення. Все це через низку проблем. 

По-перше, українські вагони не можуть їздити європейськими шляхами через різницю в ширині колії, і 
вантажовідправникам потрібно замінювати колісні візки, пристрої для зчеплення вагонів. В Україні лише 
п’ять переходів із тринадцяти здатні перевантажувати або переставляти вагони між колією шириною 
1520 мм. та євроколією, ширина якої 1435 мм.  

По-друге, «Укрзалізниця» може щодня надавати для експорту 3422 вагони, але через неготовність 
європейської сторони на кордонах щоденно накопичується близько 1912 вагонів. Потенціал пропускної 
здатності задіяний лише на половину [2]. Як наслідок – виникає нераціональне використання рухомого 
складу, порушення контрактних зобов’язань стосовно строків постачання, що позбавляє можливості 
об’єктивно прогнозувати експортні потоки. 

По-третє, залізничний транспорт, частка якого становить 75% вантажообігу, системно втрачає свої перевізні 
здатності та прискорено деградує, що несе реальну загрозу національній економіці, соціальній стабільності та 
обороноздатності держави [3]. Вже сьогодні спостерігається неповне задоволення потреб економіки у залізничних 
вантажних перевезеннях, про що, зокрема, свідчить аналіз змін ВВП та вантажообігу.  
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Останнє, те, що через бойові дії та постійні ракетні атаки збоку агресора, країни ЄС не мають змоги 
повністю приймати необхідну кількість вантажів залізничним транспортом через те, що європейська 
залізнична система практично не має зайвих потужностей для збільшення перевезень українського вантажу, 
його перероблення та зберігання.  

Отож, щоб подолати проблеми міжнародних перевезень залізничним транспортом потрібно насам-
перед: збільшити пропуску здатність залізничних пунктів пропуску на західних кордонах України, 
оптимізувати та покращити технічну та організаційну сумісність залізничних систем як України, так і 
європейських країн, вдосконалити спроможність Укрзалізниці оперативно здійснювати ремонтно-віднов-
лювальні роботи залізничної інфраструктури в разі необхідності та зміцнювати нарощення спроможності 
приймаючих сторін транспортуючий вантаж залізничною системою європейського зразка. 

 
1. Зростання транзиту у січні залізничним шляхом – [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

https://www.railinsider.com.ua/konvencziyi-ne-zavadyly-zrostannyu-tranzytu-u-sichni/ 
2. Унаслідок ракетного обстрілу Одеської області пошкоджено міст біля Затоки.  – [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : https://lb.ua/society/2022/04/26/514771_unaslidok_raketnogo_obstrilu.html  3. Ринок оперування 
вантажними вагонами – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://regulation.gov.ua/dialogue/infrastruktura/77-
rinok-operuvanna-vantaznimi-vagonami 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ 

 
У час, коли більшість країн світу знаходяться на етапі стрімкого економічного розвитку, Україна 

зіткнулась з неабиякими труднощами, які мають очевидний вплив як на внутрішній, так і на зовнішній 
економічний прогрес. Повномасштабне російське вторгнення, що розпочалось 24 лютого 2022 року, помітно 
послабило, зокрема, й інвестиційну галузь, адже будь-який іноземний інвестор з обережністю ставитиметься 
до проектів, які реалізовуються в країні, де триває повномасштабна війна. 

Попри усі негативні прогнози, показники, які відображають інвестиційну ситуацію в Україні, 
погіршились лише на 35%. До прикладу, від довоєнного відсотка, зараз працюють більше 40% закладів, 
підприємці з окупованих територій наважуються знову реалізовувати бізнес, проте у інших регіонах країни 
[1]. Повертаються також іноземні компанії, а інвестори стають зацікавленими у післявоєнній відбудові та 
реконструкції нашої країни. Більше 55% опитаних респондентів зазначили, що готові продовжувати 
інвестувати в українські проекти у подальшому. Такі факти не можуть  не тішити, особливо коли йдеться про 
конкретні приклади: засновник транснаціональної корпорації “Virgin Group” у Лондоні, та один із 
найвпливовіших бізнесменів Великої Британії – Річард Бренсон, недавно відвідував Україну та зацікавився 
відновленням найбільшого у світі транспортного літака та гордості України – АН-225 “Мрія”, та 
Гостомельського аеродрому [2]. Також варто згадати, що інвестиційна платформа “Advantage Ukraine” була 
презентована на Нью-Йоркській фондовій біржі на початку вересня цього року під гаслом “Найбільший 
фінансовий ризик сьогодення – це не інвестувати в Україну”. Платформу представляв Президент України 
Володимир Зеленський, у результаті чого, на ній було зібрано понад 500 інвестиційних проектів та 
можливостей у 10-ти галузях економіки [3]. Такі новини мотивують іноземних інвесторів наважитись на 
долучення до вітчизняних проектів, а також розглянути повноцінну співпрацю в майбутньому. До того ж, 
підкріплюють силу духу внутрішніх вітчизняних підприємців, які виснажились труднощами, що спіткали 
весь український бізнес з кінця лютого 2022 року. Позитивним також є те, що 91% опитаних компаній 
зазначили, що планують працювати в Україні у 2023 році і лише 9% відповіли, що “важко сказати” [4]. 

Таких показників важко було очікувати ще півроку назад, тому впевнено можна стверджувати, що 
поточна ситуація в інвестиційній галузі України має хороші перспективи і аж ніяк не вважається втраченою. 

Але є інша “сторона медалі”, що цілком очікувано. Не варто упускати той факт, що інвестиція – це 
завжди ризик, особливо враховуючи такі фактори, як економічна нестабільність, проблеми з логістикою, 
пошкодження виробництв, міграція працівників, а також валютні коливання. Ці аспекти викликають 
побоювання іноземних респондентів, що є нормальною реакцією, та, відповідно,  гальмують зовнішньо-
економічні співпраці [5]. 

Інвестиційний клімат України не був досконалим  до початку війни, проте вважався достатньо при-
вабливим і перспективним. Звичайно, що зараз для економічного розвитку нашої держави обсяг внутрішніх 
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фінансових ресурсів є недостатнім, відповідно кошти іноземних інвесторів є привабливими та навіть затре-
буваними, але складні реалії потребують збалансованих дій, тому не доцільно робити найбільший акцент на 
залучення іноземних інвестицій. Є чимало галузей економіки, які потребують уваги та комунікацій на 
внутрішньому рівні, важливо правильно розставляти пріоритети та не покладати надій лише на зовнішньо-
економічну підтримку. 

Проте, налаштовуватись на позитивний сценарій на наступний рік та подальші періоди є нормальним 
явищем, іноземні інвестиції створюють хороший поштовх для потужного економічного відновлення та розвитку, 
які, безсумнівно, чекають на Україну в майбутньому. Загальна економічна ситуація, зокрема, і на зовнішньому 
ринку є значно успішнішою відносно прогнозів, а український бізнес повірив у власні сили, як ніколи раніше. 

 
1. Чи можливі інвестиції під час війни?: [Інтернет-ресурс] – Режим доступу: https://yur-

gazeta.com/golovna/chi-mozhlivi-investiciyi-pid-chas-viyni.html  
2. Інвестиції сьогодні: 5 сфер, куди вкласти гроші й заробити під-час війни: [Інтернет-ресурс] – Режим 

доступу: https://mc.today/uk/blogs/investitsiyi-sogodni-5-sfer-kudi-vklasti-groshi-j-zarobiti-pid-chas-vijni/amp/  
3. На відкритті торгів Нью-йоркської фондової біржі Україна презентувала платформу залучення 

іноземних інвестицій Advantage Ukraine: [Інтернет-ресурс] – Режим доступу: https://trademaster.ua/news/30252  
4. Інвестиційна привабливість України під час війни: [Інтернет-ресурс] – Режим доступу: 

https://logincasino.ua/article/investiciina-privablivist-ukraiyni-pid-chas-viini  
5. Країна можливостей: чому інвестор прийде в Україну: [Інтернет-ресурс] – Режим доступу: 
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 
 
Повномасштабна війна в Україні кардинально вплинула на господарську діяльність вітчизняних під-

приємств, а також на тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності. У перші тижні повномасштабного 
вторгнення значна кількість підприємств опинилися в ситуації повного призупинення діяльності, а, відповід-
но, й припинення експортно-імпортних операцій. Знадобився час, щоб відновити рух економічних процесів.   

Підприємствам усіх форм власності довелось функціонувати в умовах повної невизначеності зов-
нішнього середовища. Хоча досвід антикризового менеджменту в умовах сьогодення є дуже важливим, на 
сьогоднішній день працювати у довоєнному режимі та здійснювати зовнішньоекономічну діяльність можуть 
не всі суб’єкти господарювання. У першу чергу, відновили господарську діяльність підприємства, розміщені 
на територіях Західної України, а також внутрішньо переміщені підприємства [1].  

Збройні конфлікти в Україні значно позначилися на зниженні експорту. Це пов’язано з руи нацією 
експортних потужностей та обмеженням переміщення окремих видів товарів.  

Також існує кореляція між збройним протистоянням та зниженням показників імпорту. Скорочення 
імпорту, в більшості випадків, спричинено падінням споживчого попиту, а також зниженням купівельноі  
спроможності. Девальвація національної валюти призводить до інфляційного стрибка, передусім, це 
стосується товарів іноземного походження. Таким чином, зниження купівельної спроможності населення, 
видатків домогосподарств, споживчого попиту на тлі зростання цін на імпортні товари призводить до ско-
рочення імпорту. Зазвичай на споживання імпортної продукції орієнтовані представники середнього класу та 
заможних верств населення, які найбільш чутливі до збройних конфліктів. Саме вони одними з перших 
залишають зону бойових дій, переїжджаючи до інших регіонів, або емігрують до інших держав. Таким чи-
ном, виїзд середнього класу як споживача імпортної продукції також сприяє зниженню попиту на імпортні 
товари та послуги [2]. 

Основні проблеми, обумовлені особливостями здійснення зовнішньоекономічної діяльності в умовах 
воєнного стану, можна узагальнити таким чином [3]: 

1. Обмеження у виборі партнерів для здійснення зовнішньоекономічних операцій, які обумовлені 
неможливістю подальшої прямої співпраці з підприємствами, власники яких є безпосередньо представниками 
країн-агресорів або мають опосередкований зв'язок з ними. 

2. Тимчасова втрата контролю над частиною державного (а, отже, і митного) кордону. Особливо гостро 
ця проблема пов’язана з тимчасовою втратою можливості використання морської акваторії Чорного та 
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Азовського морів, а також важливих морських портів для транспортування експортно-імпортної продукції, 
що в сукупності з тимчасовим припиненням авіасполучень, значно скорочує кількість шляхів транспор-
тування вантажів. 

3. Підвищений рівень ризику України на світовій мапі ризиків різко скоротила перелік іноземних 
компаній, які б прагнули продовжити економічну співпрацю. 

5. Скорочення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товару. 24 лютого 
2022 року Правління Національного банку України (НБУ) видало Постанову № 18 «Про роботу банківської 
системи в період запровадження воєнного стану» [4], згідно з якою, починаючи з 5 квітня 2022 року, для всіх 
експортно-імпортних операцій застосовуються граничні строки розрахунків тривалістю 90 календарних днів. 
Це є суттєвим скороченням строків, порівняно з правилами мирного часу, коли вони становили 365 
календарних днів, та має на меті забезпечення стабільності системи, аби запобігти виведенню капіталу за 
кордон та не допустити виникнення макроекономічних дисбалансів. 

6. Динамічне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, яке проявляється у регулярному 
введені чи відміні спеціальних правил її ведення щодо тих чи інших товарів або видів діяльності на період 
воєнного стану з метою захисту національних інтересів. Що вимагає постійної уваги і моніторингу ситуації в 
процесі планування, а також постійного коригування планів в зв’язку з можливими змінами. 

Для того, щоб активізувати експортно-імпортні операції підприємств на рівні держави були запро-
вадженні ряд законодавчих змін та ініціатив [5]: 

1. Спрощено проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів. 
2. Товари, що імпортуються підприємствами для вільного обігу (крім алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів), звільняються від мита та ПДВ. 
3. соціально важливі продукти харчування, лікарські засоби та медичні вироби, визначені Кабінетом 

Міністрів України, не оподатковуються ввізним митом. 
4. Розширюється перелік товарів, дозвіл на експорт яких видаватиме Міністерство економіки України. 
5. Державою запроваджено Програму «Доступні кредити «5-7-9%» [6], а також Програму релокації 

підприємств [7]. 
Також важливе значення має допомога закордонних партнерів, які також намагаються підтримати українсь-

ку економіку. Зокрема, пришвидшується лібералізація торгівлі між Україною та Великобританією. Прогнозується, 
що у червні почнуть діяти нульові митні ставки на експорт українських товарів до Великої Британії, зокрема, на 
борошно, зерно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, мед, кукурудзу, цукор. 

Отже, в умовах воєнного стану здійснення експортно-імпортних операцій зазнає низку проблем та 
вимагає певних змін у державному регулюванні. Відповідно, надзвичайно зростає роль державної політики в 
сфері регулювання зовнішньоеконочіної діяльності. 
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ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОДУКЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У 2020-2021 рр. Україні довелося зіткнутись із продовженням економічних та фінансових наслідків 

пандемії, що впливає на всі сфери діяльності не тільки країни, а й окремих суб’єктів господарювання.  
Підприємству в таких умовах варто нарощувати свою збутову активність, що зобов’язує підприємство 

до більш детального аналізу своєї діяльності та аналізування результатів його діяльності, зокрема йде мова 
про рентабельність та прибутковість поточної діяльності. 

Актуальним завданням є необхідність збільшення українського експорту та вдосконалення його 
структури з метою зміцнення експортної бази України, підвищення конкурентоспроможності української 
продукції на світових ринках та створення сприятливих торгово-політичних умов, що забезпечують вихід 
вітчизняної продукції на міжнародні ринки. перед вітчизняною економікою. 

У наш час планування відіграє важливу функцію для підприємства, галузі та економіки в цілому. Пла-
нування дає можливість визначити витрати на виробництво, а також з’ясувати фактори які можуть впливати 
на зниження обсягу витрат та спрогнозувати фінансовий результат діяльності підприємства. Управління 
характеризують, як реалізацію функції планування, контролю і регулювання, організаційної роботи, а також 
стимулювання. 

Якість продукції – це набір показників, які описують здатність даної продукції задовольняти потреби 
споживачів у тих передбачуваного використання. Як показує світовий досвід, якість продукції залежить від 
рівня науково-технічного прогресу та ступеня застосування його результатів у виробництві. Чим вище якість 
продукції, тим краще задовольняються потреби споживачів і ефективніше вирішуються соціально-економічні 
проблеми у суспільному розвиткові. 

Одним із шляхів покращення планування витрат на забезпечення якісних параметрів продукції 
підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності є ведення ключових принципів управління якістю у 
технологію планування витрат на забезпечення якісних параметрів продукції.  

План асортименту продукції – це детальний письмовий огляд усього переліку продукції. Він допомагає 
відстежувати такі параметри продукту, як номери та назви марок, кількість марок, варіантів та функцій. Він 
також включає фінансову інформацію та прогнозування продажів. 

План асортименту продукції слід використовувати до початку виробництва, а також під час. Уся най-
новіша інформація щодо асортименту вашої продукції та її вартості поміститься в цьому “живому” документі. 

Іншим дуже важливим аспектом плану асортименту продукції є підтримка структурованого балансу 
між креативністю та прибутковістю. Постійні інновації у виробництві є обов’язковою складовою для 
виживання підприємств у ринкових умовах. 

Впровадження цих пропозицій підвищує якість продукції. Підприємство, що пропонує якісні продукти, 
швидко отримує конкурентну перевагу та збільшує свої продажі. 
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 ОРГАНИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 
Система регулювання ринку цінних паперів охоплює: 
• регулятивні органи (державні органи, СРО); 
• регулятивні функції та процедури (реєстраційні, ліцензійні, наглядові); 
• законодавчу інфраструктуру ринку (регулятивні норми, що діють на фондовому ринку); 
• етику фондового ринку (правила ведення чесного бізнесу); 
• традиції та звичаї. 
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Державне регулювання має забезпечувати захист суспільних інтересів, справедливість і рівноправність 
ринку та доступність і відкритість інформації. Функції регулювання і контролю за ринком цінних паперів 
держава здійснює шляхом формування спеціальних структур, потреба в яких зумовлена організацією 
реєстрації випусків цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів; специфікою способів 
регулювання, пов’язаних з контролем за наданням великих масивів інформації; необхідністю постійної 
адаптації законодавства та підзаконних норм фондового ринку, який швидко розвивається і змінюється; 
необхідністю для широкого загалу інвесторів створення органу, здатного захистити їхні інтереси. 

Нині в Україні функції державного регулювання ринку цінних паперів розподілені між різними 
міністерствами та відомствами. Всі ці органи можна поєднати в чотири групи: 

1. Верховна Рада України, Президент України та Кабінет Міністрів України, які шляхом ухвалення 
законодавчих актів та нормативних актів з питань ринку цінних паперів, визначення напрямів державної 
політики щодо ринку цінних паперів, призначення складу Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку забезпечують загальні засади державного регулювання. До цієї групи належить також Міністерство 
юстиції, що виконує загальну нормотвірну функцію у державі. 

2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), яка безпосередньо формує й 
забезпечує реалізацію єдиної державної політики з розвитку й функціонування в Україні ринку цінних 
паперів та їхніх похідних. ДКЦПФР підпорядкована Президентові України й підзвітна Верховній Раді 
України. До системи цього органу входять ДКЦПФР, її центральний апарат і територіальні органи. 

Основними завданнями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є: 
1) формування й забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування 

ринку цінних паперів та їхніх похідних в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до 
міжнародних стандартів; 

2) координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів 
та їхніх похідних; 

3) здійснення державного регулювання й контролю за випуском і обігом цінних паперів та їхніх 
похідних на території України, дотримання законодавства у цій сфері; 

3. Державні органи, які в межах своєї компетенції здійснюють контроль або функції управління на 
ринку цінних паперів України. Це Фонд державного майна, Міністерство фінансів, Національний банк 
України, Антимонопольний комітет, Міністерство економіки, Державна податкова адміністрація. 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань 
виконує такі основні функції: 

1) визначає вимоги щодо випуску (емісії) й обігу цінних паперів та їхніх похідних, інформації про 
випуск і розміщення цінних паперів, встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про 
випуск цінних паперів; 

2) видає дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України; 
3) здійснює реєстрацію випуску цінних паперів та інформації стосовно випуску цінних паперів, 

зокрема цінних паперів іноземних емітентів, які перебувають в обігу на території України; 
4) визначає вимоги стосовно допуску цінних паперів іноземних емітентів та обігу їх на території 

України; 
5) встановлює порядок і видає дозволи на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку 

цінних паперів, а також анулює ці дозволи (ліцензії) у разі порушення вимог законодавства про цінні папери; 
4. Державні органи, що виконують спеціальні функції контролю та нагляду за дотриманням законо-

давства в державі. До цієї групи належать Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, Служба 
безпеки України, Вищий арбітражний суд. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ЕКСПОРТУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ  
 

Більше 45% ВВП України формується за рахунок експортної діяльності, до того ж половина з них 
припадає на аграрну продукцію. Серед них зерно займає вагоме місце для багатьох країн, на нього припадає 
понад 10% світових поставок. Найбільшими імпортерами українського зерна є: країни Азії, Африки та 
Європи, серед яких можна виділити Китай, Єгипет та Туреччину [1]. 
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Вивезення зерна переважно здійснювалося морськими шляхами. Основні обсяги проходили через 
порти Одеси, Миколаєва та Чорноморська. Після початку війни країною-агресором, експорт аграріїв значно 
знизився. Це пов’язано з тимчасовим заблокуванням входу та виходу морських суден з портів [2]. 

Основною проблемою зараз виступає експорт зерна сухопутними шляхами. Раніше на нього припадало 
лише 5% від загального експорту. Потягами з України до Європи можна перевезти до 600 тис. т. зерна на 
місяць, це пов’язано з труднощами в логістиці. Ще однією вагомою проблемою є те, що пропозиція 
перевищує попит. На даний час залишається ще близько 20 млн. тон минулорічного врожаю. Також ще одна 
проблема полягає в експорті Україною сировини, а не готової продукції. Це знижує вартість та не дозволяє 
отримати максимальні прибутки [2; 3]. 

Вирішення частини проблем полягає у оновленні залізничних колій до європейського рівня. Так як 
українські колії є ширшими ніж польські, це потребує вирішення для покращення логістичних шляхів. Також 
є велика потреба у закупівлі європейських вагонів для перевезення зерна, адже у нас їх недостатня кількість. 
Ще одним вирішенням проблеми є укладання договорів з країнами щодо перевезення зерна, оскільки велика 
бюрократичність країн Європи щодо сертифікації та імпорту зерна знижує пропускну спроможність та 
затримує вантаж на залізничних станціях на кордоні з Європейськими країнами. Також для українських 
аграріїв потрібно встановити певні ліміти для експорту сировини. Наприклад, при експорті усієї продукції, 
20% з них має припадати на експорт уже готової продукції (це може бути мука або уже вироби з неї). Це 
збільшить вартість експортованої продукції та зменшить обсяг перевезеної продукції. 

Отже, ці запропоновані заходи дозволять нам відновити експорт зерна, а також збільшити кількість 
експорту готової продукції. 

 
1. В умовах війни продовольчий експорт з України рятуватиме «Укрзалізниця» [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://armyinform.com.ua/2022/03/06/v-umovah-vijny-prodovolchyj-eksport-z-
ukrayiny-ryatuvatyme-ukrzaliznyczya/ 

2. Україна почала експорт зерна до Європи [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://landlord.ua/news/97551/ 

3. Суворий експорт 2022: як під час війни продати українське зерно та запобігти продовольчій 
катастрофі у світі? [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://latifundist.com/spetsproekt/969-suvorij-
eksport-2022-yak-pid-chas-vijni-prodati-ukrayinske-zerno-ta-zapobigti-prodovolchij-katastrofi-u-sviti 
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КРОС-КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ ІЗ КРАЇНАМИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ:  

ПРОБЛЕМИ І ТРЕНДИ СЬОГОДЕННЯ 
 

Реалії сьогодення характеризуються глибинними загальноцивілізаційними трансформаціями та викли-
ками. Одним із їх суттєвих проявів і одночасно – чинників – є крос-культурна (міжкультурна, мультикульту-
рна, інтеркультурна, транскультурна) взаємодія представників-носіїв різних світових культур, релігій та 
ментальностей. 

Новий сплеск інтересу до проблем крос-культурної взаємодії пов'язаний з останніми загостреннями 
політичної та військової ситуації в країнах Близького Сходу та в інших регіонах світу (що, згідно прогнозів, 
буде набувати подальшого поширення), а також – нинішніми хвилями міграції в Європу (як з країн Близького 
Сходу, так і з країн Східної Європи).[1] 

Географічне розташування країн Близького Сходу проектується і в економічну площину, що дає змогу 
стверджувати про його стратегічну значимість для траєкторії розвитку світових економічних процесів. Разом 
з тим, аналізований регіон характеризується фрагментацією, не позбавлений політичних та релігійних 
суперечностей, що значно дестабілізують і до того нестабільну ситуацію в країнах. Крім того, спостерігається 
нагнітання нестабільності всередині країн Близького Сходу, протистояння країн між собою та неможливість 
досягнення консенсусу в інтересах територіального, економічного та політичного спрямування.[2] 

Близький Схід – регіон перспективний, але вимагає підвищеної уваги, яку Україна йому не приділяє. 
Тому і результати відносин з цими країнами є далеко не оптимістичними. Відсутність єдиної стратегії зовніш-
ньої політики нашої держави на цьому напрямі та високий рівень конкуренції з боку росії спричинюють, на 
думку експертів [4], відсутність об’єднаних єдиним задумом скоординованих дій органів державної влади, 
постановку несвоєчасних і неконкретних завдань відповідальним особам. Результатом цього є гальмування і 
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зволікання української дипломатії, що знижує конкурентоспроможність України в цьому регіоні. Стають 
ураженими як політичні, так і економічні інтереси країни. 

Україна не має значної політичної ваги на Близькому Сході, але теоретично може посилити економічну 
вагу, розширюючи торгівлю з країнами цього регіону. Ми вже на шляху створення ЗВТ з Туреччиною та 
Ізраїлем. Не завадили б такі самі зони і з іншими країнами. Країни Близького Сходу зацікавлені в українській 
сировині та продовольстві (насамперед, у товарах металургії і сільського господарства). Інтересом для 
арабських країн також є співпраця з нами у сфері військово-технічного співробітництва та авіабудування. 
Крім того, ми – це ще й солідна наукова база, технології, родючі землі та кваліфікований персонал.[3] 

Відвідуючи країни Близького Сходу з діловим візитом, слід пам’ятати про відмінності наших культур 
та менталітетів, щоб не трапилося неприємної ситуації. В арабських державах існують свої норми етикету, 
протоколи, звичаї, пов’язані із способом життя, релігією, ідеологією. Їх, звичайно, треба знати. Потрібно 
пам’ятати, що різні частини арабського світу мають свої особливості етикету та поведінки. При 
недостатньому розумінні цих відмінностей можливі непорозуміння, які часто призводять до конфліктів і 
недовіри. 

Арабський стиль ведення переговорів нерозривно пов’язаний з мусульманською культурною 
традицією[3]. Іслам має величезний вплив на світ бізнесу і політики в арабських країнах. Ритм життя, години 
роботи, проведення ділових зустрічей та переговорів – все тут повинно бути погоджено з релігійними 
звичаями і традиціями. Ніщо не повинно заважати в години, відведені для молитви, і розклад переговорів має 
це враховувати. 

 
1. Глінковська Б., Чеботарьов Є., Чеботарьов В. Крос-культурні підприємницькі комунікації: навч.-метод. 

посібн. Старобільськ: Держ. заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 2018. 120 с. 
2. Іващук І., Заставний А. Країни Близького Сходу в глобальній економіці: сучасні тенденції розвитку 

та питання безпеки. Економічний аналіз. 2021. Том 31. №2. С. 136-147. 
3. Особливості ділового етикету в країнах Близького Сходу  [Електронне джерело]. – Режим доступу: 

https://studfile.net/preview/5285451/page:6/ 
4. Українська дипломатія на Близькому Сході: Що заважає просуванню українських інтересів 

[Електронне джерело]. – Режим доступу: http://prismua.org/ukrainian-diplomacy-middle-east-prevents-promotion-
ukrainian-interests/ 
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ПРОБЛЕМИ УКЛАДАННЯ СМАРТ-КОНТРАКТІВ В УКРАЇНІ  

 
Смарт-контракти базуються на технології блокчейн, яка представлена як децентралізована система 

розподіленого реєстру, що складається з мережі комп’ютерів, підключених до одного серверу. Така техно-
логія є досить зручною для сторін угоди, бо дозволяє обмінюватись майновими цінностями без посередників. 
Важливим є те, що в більшості країн на сьогодні відсутня нормативна база щодо застосування смарт-кон-
трактів. При цьому в багатьох країнах зараз йде активний процес формування законодавства в сфері смарт-
контрактів шляхом розгляду смарт-контракту як елемента юридичного оформлення угоди з впровадженням 
технології блокчейн, що пояснюється бажанням не відставати від технічного прогресу. 

Технологічний прогрес не оминув й Україну, сьогодні ми можемо спостерігати перші спроби укла-
дання смарт-договорів на її території. Що стосується правового регулювання смарт-контракту у  національ-
ному законодавстві, то варто зосередити увагу на тому, що чинне законодавство України не містить легаль-
ного уніфікованого визначення «смарт-контракту» та вичерпний перелік вимог, які висуваються до подібного 
роду угод. Однозначно не можна розглядати смарт-контракт і  як  різновид договору, укладеного в  електрон-
ній формі, оскільки, відповідно до п.  3 ст.  3 Закону України «Про електронну комерцію», електронною 
формою представлення інформації вважається документування інформації, що дає змогу її відтворювати 
у візуальній формі, придатній для сприйняття людиною [1]. 

Проте, формально укладання між суб’єктами господарювання смарт-контрактів не суперечить при-
писам чинного цивільного законодавства України, оскільки повною мірою право на укладання смарт-контракту 
кореспондує усталеному основоположному принципу свободи договору, закріпленого у ст. 6 ЦК України, сторони 
є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з  урахуванням вимог  ЦК, 
інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості [2]. 



 

229 

Тому при їх укладанні виникає проблема вибору права до таких договорів. Аналізуючи різні підходи до ви-
рішення даної проблеми, можна виділити три основні способи вибору права. Перший спосіб полягає у  самос-
тійному виборі права учасниками шляхом проведення переговорів, що кореспондує статті 6 Цивільного кодексу 
України та статті 5 Закону України «Про міжнародне приватне право», якщо має місце смарт-контракт з  інозем-
ним елементом. При цьому подібний вибір повинен бути або прямо виражений в  договорі або випливати з  умов 
договору. Другий варіант передбачає, що вибір застосовуваного права буде здійснювати комп’ютерна мережа за 
допомогою IP адрес сторін договору. В такому випадку правові  питання будуть вирішуватися виключно нормами 
міжнародного приватного права. І останній спосіб вирішення питання вибору права полягає у створенні онлайн-
платформ, на яких буде здійснюватись укладення смарт-контрактів. На таких платформах будуть діяти відповідні 
правила торгівлі, в тому числі міжнародні уніфіковані правила. Цей спосіб є досить перспективним і обгово-
рюється в широких колах українськими та зарубіжними юристами. 

Отже, можна зробити висновок про те, що стрімкий розвиток інформаційних технологій, зокрема 
і  поява смарт-контрактів вимагають від вітчизняного законодавця прийняття відповідних законодавчих актів 
із метою виваженого та належного правового регулювання такого роду правовідносин. Окрім того, на 
законодавчому рівні доцільно передбачити можливість для договорів, які підлягають нотаріальному 
посвідченню, бути укладеними як смарт-контракти лише у разі дотримання наступних умов: до платформи, 
на якій укладається смарт-контракт, інтегровані реєстри, що потрібні для перевірки правомірності правочину; 
необхідний обсяг дієздатності сторони смартконтракту засвідчується наявністю доступу до облікового 
запису; для перевірки вільного волевиявлення сторони при укладенні договору та усвідомлення власних дій 
і їх наслідків використовуються технології штучного інтелекту, зокрема відеочат-боти. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СМАРТ-КОНТРАКТІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Сучасний світ характеризується зростаючою цифровізацією та автоматизацією процесів у всіх сферах 
життєдіяльності, зовнішньоекономічна діяльність не є виключенням. Стрімкий розвиток технологій та 
інновацій провокує виникнення нових сегментів та галузей, прискорює розвиток промисловості та бізнесу, 
вимагає відповідного розвитку цифрової інфраструктури економіки країни. Логічно, що ці тенденції та зміни 
відображаються на управлінських та виробничих процесах, вимагають гнучкості, мобільності, адаптації до 
нових способів ведення бізнесу.  

Такі поняття як криптовалюта, блокчейн та смарт-контракт дедалі частіше стають невід’ємною части-
ною ефективного ведення електронної комерції та бізнесу. Так, під криптовалютою розуміють цифрові гроші, 
які характеризуються децентралізацією. Технологія блокчейн – це вибудуваний за певними правилами без-
перервний послідовний ланцюжок блоків, що несуть інформацію. Не менш поширеними в економічній діяль-
ності, а особливо в зовнішньоекономічній діяльності є смарт-контракти, під якими розуміють один із різно-
видів угоди, яка закодована у формі системи математичних алгоритмів; укладення, виконання, зміна і розір-
вання яких, можливе лише за доступу до мережі Інтернет.  

Водночас, слід констатувати, що смарт-контракти не є новітньою технологією, яка з’явилася кілька 
років тому. Концепція смарт-контрактів бере свій початок з 1994 року, коли криптограф і фахівець в області 
права Нік Сабо прийшов до висновку, що за допомогою електронного децентралізованого реєстру можна 
укладати контракти, що виконуються автоматично. Однак на практиці реалізувати цю ідею вийшло лише в 
2008 році, завдяки появі технології блокчейн в криптовалюті біткоін[1]. 

Отже, потрібно розуміти, що поняття смарт-контракту охоплює як технічний, так і юридичний аспект. 
Навіть деякі дослідники ведуть мову про два різні терміни – smart contract і legal smart contract. Під першим 
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розуміється програмний код, під другим – сформульовані й автоматизовані за допомогою коду умови угоди. 
Необхідність розрізняти ці два поняття зумовлена тим, що допускаються різні моделі використання смарт-
контрактів. Перша модель припускає, що програмний код не замінює угоди, а лише автоматизує виконання 
(так звана зовнішня (external) модель). У другій моделі відносини між сторонами можуть оформлюватись за 
одним із двох варіантів: код або цілком замінює звичайний договір, або є складовою частиною такого 
договору. Це так звана вбудована, або внутрішня (internal) модель. Іноді на позначення цих моделей вжива-
ються терміни legal smart contract і smart contract code[3].  

Саме смарт-контракти є великим кроком у майбутнє в розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 
Заключення договорів в електронній формі значно економить їх час. Підписати контракт можна у будь-якій 
точці світу за допомогою електронного підпису, після якого він вступає в дію.  

Перевагами смарт-контрактів над стандартними «паперовими» є:   
• електронна форма (зручність використання); 
• відсутність посередників (не потрібно використовувати допомогу юристів, нотаріусів та державних 
установ);  

• безпека проведення операції (повне шифрування за допомогою блокчейну); 
• відсутність махінацій з валютами (оплата проводиться за допомогою криптовалют). 
Серед недоліків смарт-контрактів виділяють наступні:  
• хакерські атаки (виведення із роботи чи втрата коштів із аккаунту); 
• недосконалість існуючої законодавчої бази регулювання. 
Смарт-контракти стають невід’ємною частиною зовнішньоекономічної діяльності у сучасному світі, 

активно використовуються в процесі експортно-імпортних операцій, значно підвищують безпечність їх 
здійснення та швидкість реалізації.  

Сучасні розумні контракти поки не здатні повноцінно замінити традиційні, однак, вони виконують 
найпростіші завдання, такі як автоматизація платежів або мультипідписи. Водночас, слід зауважити, що ак-
тивне використання смарт-контрактів відбувається у ЗЕД, фінансовій сфері, а також у сфері міжбанківських 
переказів [2]. Сучасні тенденції цифровізації всіх сфер людського життя ставлять нові вимоги перед 
суб’єктами економічної діяльності, вимагають використання не лише сучасних методів та підходів до управ-
ління, а в тому числі і використання інноваційних технологій, серед яких концепція розумних контрактів, яка 
є реальним інструментом, здатним забезпечити вищу якість укладання та безпечності договорів, а також у 
майбутньому замінити традиційні контракти. 
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ВПЛИВ ПОДАТКОВИХ ТА МИТНИХ ПІЛЬГ  

НА ЗОВНІШНЮ ТОРГІВЛЮ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
 
З початком повномасштабної війни, яку російська федерація розв'язала 24 лютого 2022 року, 

зруйновано велику кількість підприємств та інфраструктурних об'єктів, що призвело до значних збитків. 
Також війна створила для вітчизняних суб’єктів ЗЕД значні проблеми з логістикою. Наведені вище фактори 
спричинили суттєве скорочення експорту та імпорту. Згідно з даними Державної служби статистики України, 
у січні-серпні 2022 р. експорт товарів становив 28945,7 млн дол. США, а це 69,2% порівняно із січнем-
серпнем 2021р., імпорт – 34366,8 млн дол. США, або 78,6% [1]. 

Введення воєнного стану зазвичай спричиняє значні обмеження щодо здійснення господарської діяль-
ності на певній території, а ведення зовнішньоекономічної діяльності в умовах війни стає практично немож-
ливим. Проте вчасне податкове регулювання стримало темп падіння зовнішньої торгівлі України. Прийнято 
низку законодавчих актів, якими встановлено податкові та митні пільги для суб’єктів ЗЕД.  
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Одним із них є Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших зако-
нодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану» від 24.03.2022 № 2142-
IX, який набрав чинності 05 квітня 2022 року (далі – Закон) [2]. Закон передбачав звільнення від ввізного 
мита всіх суб'єктів господарювання, а суб'єктів господарювання, що зареєстровані платниками єдиного 
податку I, II та III груп – від оподаткування ПДВ. Також Закон передбачав звільнення від оподаткування 
акцизним податком та ПДВ операцій з ввезення фізичними особами на митну територію України автомобілів 
легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для 
перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення вантажів у митному режимі імпорту. У 
такий спосіб імпортери були тимчасово звільнені від чималого податкового навантаження, що пов’язане з 
переміщенням товарів на митну територію України та їх реалізацією в Україні. Перелічені зміни в зако-
нодавстві надали можливість багатьом суб'єктам ЗЕД здійснити закупівлю сировини та обладнання, а отже і 
здійснення господарської діяльності. Своєю чергою, це посприяло збереженню робочих місць та сплаті 
податків, що є необхідним для підтримки та розвитку економіки України. 

Передбачалося, що податкові та митні пільги щодо імпорту будуть діяти до скасування воєнного стану. 
Проте, Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування» від 21.06.2022 № 2325-
IX, який відновив оподаткування, що було скасовано Законом № 2142-IX [3]. Скорочення податкових пільг на 
імпорт здійснено з метою належного наповнення дохідної частини бюджету шляхом надходження митних 
платежів, причиною також є створення неконкурентних переваг імпортних товарів у порівнянні з вітчиз-
няною продукцією. 

Стримати падіння обсягів українського експорту внаслідок війни дозволило скасування ввізних мит 
щодо української продукції низкою країн. Одним з найважливіших є рішення Європейської комісії, 
відповідно до якого Європейський Союз скасував мита на всі товари з України до 5 червня 2023 року. Також 
тимчасово скасували всі мита та обмеження на український імпорт Велика Британія, Канада, Австралія. 
Сполучені Штати призупинили стягнення 25% мита з українських товарів до червня 2023 року [4]. Лібера-
лізація торгових відносин допоможе українським виробникам та експортерам закріпитися на іноземному 
ринку та зменшити негативний вплив війни на бізнес. 

Отже, введення податкових пільг у сфері зовнішньої торгівлі дозволило вітчизняним суб’єктам ЗЕД 
продовжувати здійснення господарської діяльності в умовах ослаблення економіки України внаслідок 
російської агресії. Також вчасне податкове регулювання стримало темп падіння українського експорту та 
імпорту. Лібералізація торгівлі з боку ЄС та ряду держав стимулює український експорт та дозволить 
частково компенсувати втрати українських експортерів. 

 
1. Державна служба статистики України. Зовнішня торгівля України товарами у січні-серпні 2022 року. 
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ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ В ЄС  

 
Лідери країн Європейського союзу на саміті в Брюсселі підтримали надання статусу кандидата в ЄС для 

України і Молдови. Це питання було одним із головних питань порядку денного засідання Європейської ради.  
Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Українці зустріли новину із захопленням, а 

президент Володимир Зеленський назвав цей момент історичним. 
В Європейський Союз входять більшість розвинутих країн Європи, бути серед них це не тільки 

визнання й честь, а й реальні переваги. Перш за все ЄС надає всім своїм членам право користуватися усіма 
принципами та свободами, які дозволяють побудувати вільну й заможну державу. Бути в ЄС, означає "сидіти 
за одним столом" з представниками цивілізованого світу. 
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ЄС – це відкриття ринків. Збільшення експорту, що дає нарощування виробництва, а отже і створює 
нові робочі місця, так і більший імпорт, що також має свою перевагу, адже росте конкуренція, а тому ціни 
знижуються, а якість товарів і послуг підвищується. 

Звісно є й негативні аспекти вступу в Євросоюз, але їх менше ніж переваг: 
− висока конкуренція. Українська економіка не готова до конкуренції на всіх ринках Європи й з 
одного боку, це сприятиме розвитку, але багато хто змушений буде програти цю боротьбу. До того 
ж економічні зв’язки з росією вже менші, але відмовитись від них відразу доволі важко.; 

− можливе переміщення в Україну шкідливих виробництв;  
− втрата конкурентоспроможності певних галузей; 
− складність переходу на європейський рівень цін, який призводить до різкого подорожчання товарів 
першої необхідност; 

− проблеми незаконної міграції та відтоку кадрів; 
− ускладнення візового режиму зі східними сусідами. 
Отже, ЄС, як будь-яке державне утворення, має свої недоліки, пов’язані, мабуть, з процесом станов-

лення структури ЄС і стратегії розвитку. У зв’язку з цим, Україні під час вступу до ЄС, слід акцентувати 
увагу на використанні саме позитивних моментів євроінтеграції з одночасним виробленням стратегії та лінії 
поведінки по запобіганню перекидання на територію України зазначених загроз. 

Входження до Європейського Союзу є логічним прагненням України до цивілізованої правової держа-
ви та розбудови демократичного суспільства. Інтеграція до Європейського Союзу є шансом для України 
остаточно перетворитися на стабільну державу, яка володіє безліччю перспектив. 

Надання статусу кандидата для України – це політичний сигнал, який свідчить про беззаперечну 
підтримку усіх 27 держав-членів ЄС. "Також це буде сигнал для Росії, що усе-таки Україна належить до 
європейського простору, європейських цінностей. І намагання Російської Федерації тут встановити свою 
владу, цінності, порядки – марні" [3]. 
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МОТИВАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

На сьогоднішній день мотивація посідає вагоме місце в житті кожної людини. Мотивація – це один із 
процесів стимулювання працівників для здійснення ефективної діяльності, яка спрямована на досягнення 
конкретних цілей підприємства.  

Трудова мотивація працівника – це основний фактор, який складає основу його трудового потенціалу. 
Для ефективного функціонування підприємства необхідно мати високоорганізованих, відповідальних, а та-
кож ініціативних працівників, які будуть прагнути до професійного зростання та будуть отримувати 
задоволення від досягнутих результатів. 

Для ідеальних умов роботи персоналу у сфері зовнішньоекономічної діяльності керуюча система по-
винна [1, с.10]: забезпечити результат діяльності стосовно кожного окремого взятого працівника так і 
підприємства в цілому; надавати можливість персоналу у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
самостійно приймати управлінські рішення, необхідні для виконання доручених завдань; виплачувати 
справедливу винагороду, як матеріальну, так і нематеріальну; забезпечувати ефективний зворотній зв’язок з 
працівниками тощо. 

Управлінська модель механізму мотивації у сфері зовнішньоекономічної діяльності є цілісною 
системою внутрішніх мотивів та зовнішніх стимулів діяльності працівників. Основа мотиваційної політики 
організації – це принцип комплексності, на основі якого базуються три основні компоненти: особисті 
мотиваційні компоненти, завдання та мета бізнесу, а також потенційні можливості співробітника (досвід, 
освіта та виховання).  
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Основними складовими мотиваційного механізму у сфері управління зовнішньоекономічною діяль-
ністю є вдосконалення системи заробітної плати, застосування гнучких графіків роботи, покращення умов 
праці та вдосконалення самої організації праці, яка включає в себе постановку цілей та завдань. 

Суб’єктом мотиваційного механізму є служба управління персоналом. Основним завданням якої є не 
лише мотивація та стимулювання праці персоналу, а також організація управління персоналом у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності – від планування до охорони праці. Для побудови мотиваційного механізму 
слід досконало організувати структуру служби управління персоналом. 

Основними цілями застосованої системи мотивації можна виділити: залучення працівників на під-
приємстві, їх збереження, стимулювання оптимальної виробничої поведінки [2, с.185]. 

Для застосування мотиваційних інструментів на підприємстві має використовуватися система 
показників оцінювання ефективності праці співробітників. Зростання показників ефективності в системі 
мотивації праці можна також досягти за рахунок обсягу компенсаційного пакету та додаткових пільг 
враховуючи при цьому інтереси та потреби працівників. 

Практика керівництва персоналом сучасних зарубіжних та деяких українських підприємств свідчить 
про тенденцію до суттєвих змін в системі мотивації персоналу. Для нового сучасного покоління працівників, 
перш за все працюючої молоді, є інші ціннісні орієнтації спонукальних мотивів до трудової діяльності, ніж до 
попереднього покоління. Тут на перший план висуваються такі аспекти, як самореалізація та саморозвиток 
(нематеріальна мотивація) [3, с.83]. 

Узагальнюючи вище сказане можна дійти висновку, що мотиваційний механізм управління персо-
налом має обов’язково включати інтереси працівників, підвищувати продуктивність праці, поліпшувати 
мікроклімат у колективі, задовольняти базисні потреби.  

Можна стверджувати, що розробка ефективного мотиваційного механізму має стратегічне значення 
для організацій. Правильно побудований мотиваційний механізм значною мірою впливає на ефективність 
управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Аналізуючи світовий досвід можна 
стверджувати, що теоретична основа для створення такого механізму цілком існує, але потребує ще значного 
вдосконалення з урахуванням трудової ментальності українців, а також економічної ситуації в країні. 
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ЕКСПОРТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР: ВИКЛИКИ УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Протягом останніх років ситуація на світовому продовольчому ринку різко змінилась. Зріст спожи-

вання зерна на продовольчі потреби у країнах, що розвиваються призводять до підвищення попиту на дану 
стратегічну сільськогосподарську продукцію. Україна є одним з найбільших світових виробників та 
експортерів зернових культур. За даними Європейської Комісії, на Україну припадає 10 % світового ринку 
пшениці, 13% ячменю та 15% ринку кукурудзи. Споживання таких зернових культур, як пшениця та куку-
рудза є найбільш поширеними у світі. Клімат та географічне розташування України дозволяє викорис-
товувати земельні ресурси для вирощування зерна. Проте, вторгнення російських військ в Україну призвело в 
тому числі до ускладнень ведення операційної діяльності бізнес-середовища нашої держави (зміни торкну-
лися й агробізнесу) та значних збитків, що вже призвели до глобальної продовольчої кризи. 

Якщо проаналізувати ринок експорту зерна до війни, то у 2017-2018 маркетиногому році Україна 
поставила на закордонні ринки 44,4 млн. тонн (рис. 1), що становить близько 6,5 млн. доларів. У 2018-2019 
маркетинговому році Україна наростила обсяги експорту зерна до 50,4 млн. тонн зерна, що дорівнює 9,63 
млн. доларів. 

У 2019-2020 маркетинговому році експорт зернових культур зріс до 57,2 млн. тонн зернових. 2020-
2021 маркетинговий рік був складним через пандемію, кліматичні мови та зріст цін, тому Україні вдалось 
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експортувати всього 48,8 млн. тонн зернових культур. Найбільший експорт здійснювався до країн Африки та 
Азії. З початку 2021-2022 маркетингового року Україна експортувала 39,2 млн. тонн зернових культур. 
Впродовж перших двох місяців 2022 року було експортовано 10,4 млн. тонн зерна. За чотири місяці з початку 
нападу росії, Україні вдалося експортувати лише 5,2 млн. тонн зерна. Станом на 1 жовтня 2022 року, за два 
місяці функціонування «зернового кордону», вдалося експортувати близько 5,5 млн. тонн зерна. 

 

 
Рис. 1. Динаміка експорту зернових культур з України 

  
Однією з перешкод на шляху експорту зернових є транспортування цих культур. Вивезення зерна з 

України у довоєнний час відбувалося зазвичай морськими шляхами. Від 2014 року та до 24 лютого 2022 року 
в Україні було 13 діючих морських портів. Переважно більша кількість експорту  зернових культур в Україні 
дo нападу росії на Україну проходили через порти Миколаєва, Чорноморська, Південної Одеси та Маріуполя. 
Це сумарно 95% зернових вантажів, котрі вивозили морськими шляхами. Експорт зерна у країни Євро-
пейського Союзу, який здійснювався залізницею та автомобільним транспортом, становить лише 5% від 
усього українського експорту зернових. Сухупотні маршрути експорту до Європейського Союзу, є набагато 
повільнішими і Україна зіткнулась з низкою логістичних проблем, включаючи і перезавантажені залізничні 
мережі, завантажені порти, а також різну ширину колії залізниць у Європі. Також ще однією із причин 
зменшення врожайності, відповідно і зменшення експорту зернових культур, з моменту вторгнення росії, є те, 
що лише за липень через ракетні обстріли Україна втратила 317000 т зерна. Найбільше постраждали поля у 
Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях. 317000 тонн зерна – це близько 10% врожаю пшениці і 
ячменю, зібраних у 2021 році в Запорізькій або Херсонській областях. І це, насправді, є катастрофічні втрати. 

Отже, проаналізувавши дану тему дослідження, можна стверджувати, що розв'язана росією війна, несе 
негативний вплив на ситуацію на світовому ринку продовольства. Як наслідок, значно скорочується експорт 
зернових культур з України. А це спричиняє низку негативних наслідків, таких як: зростання світових цін, 
продовольчу інфляцію та зниження доступу до продуктів харчування у країнах-імпортерах України.  

 
1. З початку 2021/2022 МР Україна експортувала 39,2 млн тонн зерна Електронний ресурс. Джерело 

доступу:https://export.gov.ua/news/3691-z_pochatku_20212022_mr_ukraina_eksportuvala_392_mln_tonn_zerna 
2. Офіційно: У 2019/2020 МР Україна оновила рекорд з експорту зернових -57,2 млн тон Електронний 

ресурс. Джерело доступу: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=59a193ee-ce0e-4edb-93cf-
765ce050cd25&title=Ofitsiino-U2019-2020-MrUkrainaOnovilaRekordZEksportuZernovikh57-2-MlnTonn 

 
 

Н.Ю. Заремба 
студ. групи МЕ-44 

Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ЗМД Р.Д. Бала 
 

РИНОК ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ:  
ЯК ВІЙНА ВПЛИНУЛА НА ЕКСПОРТ ТА ІНШІ КРАЇНИ 

 
Соняшникова олія є одним з ключових продуктів українського олійного сектору, який потребує 

розблокування портів. До війни 96-97% всього експорту соняшникової олії транспортувалося морем. З 
початком війни частка морських перевезень (в основному через порти Рені та Ізмаїл) знизилася до 42% на тлі 
низької пропускної спроможності діючих терміналів. 

Ланцюжки постачання, які вже були порушені Covid-19, були ще більше ускладнені війною в Україні, 
яка спричинила дефіцит деяких інгредієнтів, таких як соняшникова олія, і підвищення цін на інгредієнти-
замінники 

До війни Україна була найбільшим у світі експортером соняшникової олії. Конфлікт паралізував 
урожай і залишив багато країн з обмеженими запасами харчової олії та різким зростанням цін на те, що 
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залишилося, що погіршило продовольчу кризу в Східній Африці та призвело до експортних обмежень в 
Індонезії. Деякі покупці, останнім часом у Британії, обмежуються у купівлі кулінарної олії, оскільки 
супермаркети та ресторани пристосовуються до зростаючих витрат. 

Мережі супермаркетів в Іспанії, Греції, Туреччині, Бельгії та інших країнах обмежили закупівлю 
рослинної олії, інколи описуючи ці кроки як запобіжні заходи в умовах підвищеного попиту. У Tesco, великій 
британській мережі, клієнти можуть купити до трьох пляшок харчової олії, «щоб кожен міг отримати те, що 
йому потрібно». Запаси соняшникової олії на підприємствах харчової промисловості у Великобританії, 
ймовірно, закінчаться через кілька тижнів, а деякі підприємства вже зазнають серйозних труднощів. Компанії 
також намагалися пристосуватися до того, що є, змінивши рецепти з пальмовою або соєвою олією. Рапсову 
олію, призначену в основному для ринку біодизеля, було перенаправлено на їжу. 

Інші країни відчувають труднощі: за даними Міністерства сільського господарства США, минулого 
року основними експортними ринками України були Індія, Китай, Близький Схід і Північна Африка, а також 
Європейський Союз. Rema 1000, норвезька мережа супермаркетів, розглядає можливість повернення до 
продажу пальмової олії , яка раніше була заборонена з екологічних причин, а її датська філія обмежила 
покупців трьома пляшками олії. 

Отже, війна безумовно вплинула не тільки на Україну, а й на інші країни теж. Безсумнівно, іншим 
державам також доведеться зіткнутися з майбутнім дефіцитом і почати думати про адаптацію та заміни. 
Скоріше за все, за результатами 2022 року Україні ледве вдасться утримати лідерство, хоча обсяги експорту, 
звісно, будуть скорочені. 

 
1. Sunflower shortage: why cooking oil has become so expensive URL: 
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ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  

 
Цифрова економіка – одна із найважливіших тенденцій прогресивного розвитку сучасних економік. 

Згідно з оцінками експертів, частка цифрової економіки у ВВП найбільших країн світу у 2030 році 
становитиме 50-60% [1]. Аналізуючи тенденції сьогодення, очевидно, що цифровізація виступає рушієм 
розвитку усіх галузей економіки та сфер життя, зокрема, і сфери зовнішньоекономічної діяльності, що 
зумовлює актуальність дослідження даної тематики. 

Цифрова економіка – це інноваційна динамічна економіка, за якої основними факторами виробництва 
виступають цифрові дані (текстові, числові тощо) [1; 2, с. 44-45]. Використання цифрових даних як ресурсу є 
основою підвищення продуктивності, ефективності, цінності товарів та послуг, а також побудови цифрового 
суспільства. 

В останні роки в Україні впроваджуються різні проекти з метою пришвидшення цифровізації 
економіки, зокрема, і у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Очевидно, що на даному етапі розвитку, 
Україна не є лідером із цифрових трансформацій, однак вона впевнено просувається у даному напрямку. 
Незважаючи на серйозні загрози, зокрема, війну в країні, проекти з цифровізації економіки продовжують 
реалізовуватись. Серед ключових цифрових проектів, які дозволяють підвищити ефективність зовнішньо-
економічних операцій, запуск яких відбувся цього року, варто виділити: програму «е-Кордон» (електронна 
черга для перетину кордону) та систему «Шлях» (он-лайн система бронювання дозволів при перетині 
кордону) [3]. 

Варто відзначити, що у 2020 році урядом було проведено та презентовано Економічний аудит України 
Re:Think, в якому цифровізація виступила як один із пріоритетних векторів розвитку країни на наступне 
десятиліття. Результати аудиту, зокрема, лягли в основу Національної економічної стратегії України до 2030 
року. Серед основних стратегічних напрямів розвитку цифрової економіки України виділено: удосконалення 
цифрової інфраструктури, розвиток цифрової грамотності населення, розвиток сектору ІКТ-технологій, 
цифрові трансформації сфер життя та галузей економіки [4]. Робота в окреслених напрямах дозволить 
спростити зовнішньоекономічні операції для вітчизняного бізнесу, підвищити їх ефективність, а також 
підвищити конкурентоспроможність українських товарів та послуг на глобальних ринках. 
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В умовах сьогодення, в період повномасштабної війни, питання цифровізації економіки України є як 
ніколи актуальним, оскільки існує необхідність у відновленні економіки, зростанні рівня ВВП, надходженні 
інвестицій. Цифровізація української економіки є тим драйвером, що дасть поштовх для розвитку усіх 
галузей і може забезпечити зростання ВВП країни на 10-12% в рік [4]. Для досягнення бажаного рівня зрос-
тання ВВП, потрібно активно стимулювати процес цифровізації та інновації в ефективних експортноорієн-
тованих галузях економіки. Окремо увагу слід приділити створенню промислових кластерів, які спеціалі-
зуються на високотехнологічних напрямах діяльності і орієнтуються на глобальні ринки (штучний інтелект, 
робототехніка, біоінженерія, 3D-принтинг та ін.). 

Цифровізація є процесом неминучим та безповоротним. В найближчому майбутньому, саме цифрові 
трансформації будуть відігравати важливу роль у відновленні та зростанні економіки України. Застосування 
цифрових технологій у всіх секторах економіки стане базою для створення нових продуктів, цінностей, 
якісних властивостей та, відповідно, основою отримання конкурентних переваг на глобальних ринках. 
Використання спеціальних цифрових платформ дасть змогу бізнес-партнерам із різних частин світу ефек-
тивно взаємодіяти один з одним, оминаючи архаїчні паперові процедури, підписувати контракти за допомо-
гою смартфонів та електронних ключів. Усі процедури, які супроводжують зовнішньоекономічні операції, в 
найближчому майбутньому повинні бути оцифровані (підписання договорів, гарантії, митне оформлення, 
логістика). Важливою складовою цифрових перетворень економіки України повинен бути розвиток і 
просування високотехнологічних видів діяльності, що сприятиме зростанню експорту високотехнологічної 
продукції, цифрових товарів та послуг. 

 
1. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою Електронний ресурс – [Режим 

доступу]: https://bit.ly/3CzI73r. 
2. Горняк О.В. Цифровізація та пандемія як сучасні чинники розвитку економіки України  / О.В. Горняк, 

Д.В. Стемблер, С.І. Черкес // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2020. – Т. 25. – Вип. 6 (85). – С. 44-50. 
3. Цифровізація у 2022 році [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bit.ly/3TlMUg0. 
4. Цифровізація – один з головних векторів розвитку економіки [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://bit.ly/3MCAcqB. 
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Пісекція «Управління митною діяльністю» 
 

Т. Барильська 
Науковий керівник – ст. викл. каф. ЗМД  О.Ю. Григор’єв 

 
ПРОБЛЕМИ ІМПОРТУ МІНЕРАЛЬНИХ ПАЛИВ В УКРАЇНУ 

 
З початком повномасштабного вторгнення в Україну, перед українською інфраструктурою постало 

чимало проблем, які потрібно вирішувати в найшвидші терміни. 
У зв’язку із заблокованими портами, заборонною авіаперевезень та нестабільною робою залізничного 

транспорту імпорт товарів в Україну зазнав труднощів. Якщо порівнювати дані про імпорт за перші три 
місяці 2021 року та 2022 року, то бачимо наскільки істотно обсяг імпорту, починаючи з березня, був 
зменшений у 2022 році (рис. 1). 
 

 
Рис.1. Обсяг імпорту мінеральних палив за січень-березень 2022  року України 

 
Найбільшу частку в імпорті України займали палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки (рис. 2). 24 

лютого вітчизняний ринок нафтопродуктів вимушено перейшов на нові рейки. В одну мить Україна втратила 
весь імпорт, який йшов з Росії, Білорусі та інших країн морським шляхом. 

 

 
Рис. 2. Структура імпорту за січень-березень 2022 України 

 
Проблема імпорту цих товарів полягає у тому, що велику частину палива, після припинення імпорту з 

країн-агресорів, Україна виробляла самостійно, а після руйнування Кременчуцького НПЗ, потрібно було 
досить швидко перебудовувати логістику і працювати з нарощенням імпорту палива, тому що попит на 
паливо зростав.  

Міністерство налагодило поставку палива з-за кордону, тому 95% імпортованого бензину та 72% 
дизельного палива Україна отримує з Євросоюзу: лідерами постачання є Румунія, Литва, Словаччина, Греція, 
Болгарія та Польща. 

Проблема постачання пального в Україну з боку ЄС пов’язана з заторами у портах Східної Європи, а 
також із затримками на кордоні з Україною. Також є великі проблеми з логістикою в ЄС для доставки паль-
ного в Україну. Це стосується і залізничного, і автомобільного способів транспортування. У першому випад-
ку йдеться про брак вагонів-цистерн та локомотивів, в іншому – про нестачу бензовозів та організаційні 
проблеми.  

Вирішенням цих проблем є визначення пріоритетності в'їзду автотранспорту з нафтопродуктами в 
Україну, зниження ПДВ та зупинення регулювання цін на пальне. 
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Проблеми імпорту палива виникли з початком повномасштабного вторгнення в Україну, проте як було 
зазначено у викладі основного матеріалу, усі проблеми можна вирішити за допомогою пере налаштування 
логістики та змінною країн-постачальників. 

 
1. Державна митна служба України: https://customs.gov.ua/ 
2. Відсутність палива в Україні: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/04/29/686417/ 
 
 

А. Боршош 
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ЗМД О.І. Дорош 

 
МИТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТОВАРІВ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 
Перевезення та взаємодія з іншими країнами наразі є доволі складною. Здійснюючи функції зовнішньо-

економічної діяльності  між країнами, одним зі складнощів для українців є мито та міжнародні дозволи. 
Налагоджені схеми поставок та перевезень зазнали краху.  До прикладу, експорт сільськогосподарської 
продукції, який переважно здійснювався морськими шляхами, зараз не може функціонувати в такому режимі, 
як до війни. Тому доцільно було знайти альтернативні шляхи – сухопутні переправлення,  але це не дуже 
ефективно, бо ціни на залізничні постачання зросли у 10 разів. Щодо автомобільних перевезень, то вони ство-
рюють додаткові навантаження на прикордонні пункти пропуску. Економічно більш доцільними є переправ-
лення саме морськими шляхами, бо це дає змогу отримати відносно дешеву логістику для підвищення 
конкурентоспрроможності на світовому ринку.  

Наразі, центр уваги змістився на гуманітарні перевезення тканин та ниток для бронежилетів.  Такі  
вантажі згідно з законом “Про гуманітрну допомогу” здійснюються без застосування засобів нетарифного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а також  безкоштовно проводяться засоби щодо контролю. 

Щодо митного оформлення, то 20 березня 2022 року Уряд прийняв Постанову № 330  "Деякі питання 
здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема транспортних засобів, в умовах 
воєнного стану", згідно з якою запроваджено можливість імпорту більшості товарів за спрощеним способом 
на підставі подання попередньої митної декларації без справляння митних платежів (у тому числі ПДВ, 
акцизного податку, ввізного мита), без проведення митного огляду, фітосанітарного контролю, а також 
заходів нетарифного регулювання [1]. 

На період війни ввізне мито і тарифні квоти на весь український експорт скасовано. Це дозволить 
підтримати економіку регіонів та і цілої України. Найбільше ця новина стосується агровиробників та 
металургії. Це нововведення буде краще з точки зору нівелювання тих негативних явищ, які викликало 
повномасштабне вторгнення російської федерації. Квоти не діятимуть на експорт м’яса, овочів та фруктів, 
молочної продукції.  

Відповідно до законодавства ЄС, адміністрування тарифних квот здійснюється за двома принципами:  
«перший прийшов – перший обслуговується»; та через систему імпортних ліцензій. Оформлення ввезення 
товару за принципом «перший прийшов – перший обслуговується» відбувається залежно від наявності 
невикористаного залишку відповідної квоти на момент подачі супровідних документів. Причому першим 
оформлюється той товар, супровідні документи до якого надійшли першими. Тобто, хто перший з імпортерів 
подав ввізну митну декларацію у ЄС, той і отримає право на безмитне ввезення товарів  [2, с.8]. 

Щодо нововведень, то видача ліцензій на перевезення зараз здійснюється електронно без черг серез 
систему "шлях", де протягом жовтня 2022 року проводиться конкурс на 2023 рік. Це  позитивна тенднція, 
адже автоматизувалось оформлення найдефіцитніших  документів на ринках перевезень – дозволів ЄКМТ, 
що в свою чергу зменшило корупцію, адже було багато посередників. Завдяки ЄКМТ багато перевізників 
отримують свою здатність пересуватися по 44 країнах  протягом одного року.  

 
1. Платформа ліга:закон. Зовнішньоекономіна діяльність в умовах війни. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/DG220097?an=32 
2.  Алгоритм експорту. Що потрібно знати українському експортеру [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/algoritm_eksportu.pdf 
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О. Гут 
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ЗМД А.В.Тодощук 

 
ПРОБЛЕМА ІМПОРТУ ГАЗУ 

 
Імпорт газу – це однин з найвагоміших видів зовнішньоекономічної діяльності України. Протягом 

багатьох років головних експортером газу в Україну була Росія, з якою зараз співпраця стала неможливою. За 
даними з початку лютого 2022 року добовий обсяг імпорту газу становив 13,5-14 млн кубометрів, хоча країна 
старається досягти 19 млн куб. Більша частина імпортованого природнього газу імпортовано в Україну через 
Угорщину – 5,5 млн кубів на добу, через Словаччину 5 млн кубів на добу, а через Польщу решта газу.   

Ще з 2020 року в Україні появились іноземні компанії з постачання газу. За даними митниці, більше 
половини обсягів з 8,6 млрд куб нам поставили саме такі пять компаній: Європейська компанія українського 
трейдера ERU поставила – 1,175 млрд куб м, швейцарська компанія Filada – 996 млн куб м, швейцарські 
DXT Commodities – 992 млн куб м та AXPO Solutions – 902, SGAZ – 719 млн куб м.  Наявність таких ком-
паній для нас є великим плюсом, але не позбавляє нас від проблеми сьогодення. 

Одною з головних проблем зовнішньоекономічної діяльності в Україні на цей рік є імпорт газу. Так як 
більшість газу надходило від країни агресора, то ми зараз маємо можливість залишитись не готовими до 
опалювального сезону.  По словах колишнього голови «Оператора ГТС України» Сергія Макогона – даний 
опалювальний сезон буде найважчим в історії України. Адже нам може не вистачити того газу, що ми 
видобуваємо самі і прийдеться його імпортувати. 

До війни споживання в нас було 30 млрд куб газу в рік та самостійно видобували 20 млрд. Зараз ж це 
число зменшилось аж в 6 раз, саме через нестабільність і військові дії. Вся ситуація виглядає страшно, але 
насправді є декілька розумних способів, як вийти з неї.  

Першим шляхом вирішення проблеми є відновлення власного видобування газу. Нам варто не 
забувати, що нафта і газ – це стратегічна сировина для України, якої у нас більше ніж у західних сусідів з 
яких ми якраз і імпортуємо. Ми здатні самі задовольнити власні потреби в газі та відмовитись від послуг 
Росії. Для збільшення обсягів видобування потрібно буде залучити нових інвесторів, налагодити спільну 
роботу держави та бізнесу. Експерти вважають, що після перемоги України, є велика можливість швидко 
розробляти нові родовища на суходолі та шельфі Чорного моря. Українська газовидобувна галузь втрималась 
на плаву у найстрашніші часи російської військової навали, а з часом зможе  відновити роботу і у 
деокупованих районах Слобожанщини. А потім, на наших енергетиків чекає Донбас, і Крим. 

Другим шляхом вирішення проблеми є купівля газу в ЄС. В червні Україна запропонувала США угоду 
про постачання зрідженого природного газу за схемою ленд-лізу. За даним планом ми отримали б близько 6 
млрд куб LNG, який доставлятиметься до Європи і потраплятиме в країну через трубопровід.  Але при цьому 
українська сторона планує розрахуватися із США після того, як буде збільшено внутрішній видобуток газу. 

 
1. УКРІНФОРМ.[Електронний ресурс]– Режим доступу до ресурсу: https://www.ukrinform.ua/rubric-

economy/3403334-ukraina-zbilsila-import-gazu.html 
2. Рейтинг імпортерів газу. [Електронний ресурс]– Режим доступу до ресурсу: 

https://biz.censor.net/resonance/3246753/reyiting_mporterv_gazu_v_ukranu_v_2020_rots 
 
 

     Гудз О.І. 
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ЗМД Р.Д. Бала 

 
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ ТЕХНОЛОГІЙ В МИТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Світова економіка динамічна та має тенденцію до збільшення обсягів торгівлі, проте значно страждає від 

неефективності. Незважаючи на досягнення в області цифрових технологій, більшість процедур транскордонної 
торгівлі, як і раніше, засновані на паперових документах та містять багато зацікавлених сторін.  

Дослідженням тези є перспективи розвитку інформаційних технологій в діяльності митних органів та 
наслідків їх запровадження для покращення світової торгівлі, спрощення порядку процедур на митниці та 
мінімізації митних бар’єрів.  

Інформаційні технології (ІТ) усюди на сучасному робочому місці в митній діяльності. Спектр 
використання необмежений: від використання автоматизованих систем для складання декларацій, управління 
ризиками, до проведення валідації та обробки, а також для видачі дозволів. Фактично митні служби 
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переживають процес технологічної революції, що зачіпає як технічні засоби митного контролю, експертну 
діяльність, так і інформаційне забезпечення всієї діяльності митних органів.  

На жаль, у багатьох країнах митним органам не вистачає навичок для реалізації таких великомас-
штабних трансформаційних проектів. У зв’язку з цим дуже часто проекти не доводяться до кінця, а ство-
рювані системи занадто затратні і працюють недостатньо ефективно, оскільки всі митні органи повинні в 
обов’язковому порядку мати професійну команду фахівців з ІТ, здатну управляти технічними вимогами та 
вимогами до користувачів, а також забезпечувати належний рівень координації та відповідальності в рамках 
реалізованого ІТ-проекту.  

Однак лише деякі митні органи володіють необхідними технічними та людськими ресурсами для 
самостійної реалізації проекту з автоматизації митних процедур. 

На сьогодні проект Цифрова митниця в Україні, означає використання цифрових систем для збору і 
захисту митних зборів, контролю за потоками товарів, людей, транспортних засобів та грошей, а також для 
захисту транскордонної торгівлі від злочинності, включаючи міжнародний тероризм.  

Програма спрямована на заміну паперових митних процедур електронними операціями, створюючи 
тим самим більш ефективне і сучасне митне середовище, яке відповідає тенденціям розвитку світової 
економіки. Митні структури прагнуть до подальшої розробки цифрових рішень і послуг з метою спрощення 
діяльності економічних суб’єктів, прикордонним службам та працівникам митниці, а також до подальшого 
застосування нових технологій. Завдяки впровадженню інформатизації в економіку значно скорочується час 
на виробництво продукції, в митних органах – це час на проведення митних операцій. 

Сьогодні запровадження нових та удосконалення існуючих інформаційних технологій на митниці є 
головним напрямком розвитку митної справи в Україні. Однак інноваційні технології в митниці не повинні 
руйнувати людський фактор, необхідний для забезпечення прогресивної взаємодії між торгівлею і митницею. 
Вони повинні бути спрямовані на підвищення ефективності, на спрощення процедур торгівлі, оптимальне 
використання ресурсів, а також забезпечення безпечного ланцюга поставок. 

 
1. Офіційний сайт Всесвітньої митної організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.wcoomd.org/en.aspx. 
2. Інформація Електронної Митниці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Що таке електронна 

митниця і які її переваги? – EU4Digital (eufordigital.eu) 
3. Митні інформаційні технології: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / За ред. П. В. Пашка. – К., 2011. – 

391 с. 
4. Про схвалення Концепції створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна 

митниця» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Про схвалення Концепції створ... | від 17.09.2008 № 1236-р 
(rada.gov.ua) 
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ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 

 
Україна, на сьогоднішній день, перебуває в стані боротьби з російським агресором. Очевидний вплив 

помітний на економічній ситуації загалом, а особливо на експортній діяльності. 
Найважливішою складовою функціонування зовнішньоекономічної діяльності є експортно-імпортні 

операції. 
Експортна операція – комерційна діяльність, пов'язана з продажем та вивезенням за кордон товарів, 

робіт, послуг для передачі їх у власність іноземному контрагенту. 
В умовах зовнішньоекономічної діяльності існують наступні види експортних операцій: 
• експорт товару за наявні грошові кошти; 
• експорт товару в межах державного або комерційного кредиту, або за рахунок відстрочки платежу; 
• експорт товару на умовах консигнаційної угоди; 
• експорт товару на умовах бартерної угоди; 
• експорт товару в рахунок надання допомоги[1]. 
Вихід на міжнародний рівень суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності повинен забезпечити зміц-

нення їх фінансово-економічного становища та становища держави в цілому. Сприяти цьому мають сучасні 
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підходи до управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, які базуються на економічному 
обґрунтуванні кожної операції, зокрема експортної та  оцінки ефекту і ефективності від її здійснення. При 
цьому необхідно врахов як інтереси учасника, так і держави, які часто потребують прийняття компромісних 
рішень.  

Проте, війна росії проти України доволі помітно вплинула на окремі види зовнішньоекономічних 
операцій та зумовила різку необхідність у тому, аби внести поодинокі зміни в функціонуванні експортно-
імпортних операцій, а саме спростити митне оформлення різних груп товарів, вкрай необхідних як для 
забезпечення ЗСУ і ТрО додатковим захисним та військовим спорядженням, так і для забезпечення цивільних 
їжею, ліками та іншою гуманітарною допомогою. 

Законодавці запровадили низку нових норм, направлених на досягнення цієї мети, на які варто 
звернути увагу суб'єктам господарювання. 

Зміни в митних формальностях щодо експорту окремих категорій товарів представлено у табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Зміни в митних формальностях щодо експорту окремих категорій товарів 

 
№ Товар Квота Ліцензія 

1 Жито 
Овес 
Гречка 
 
Просо 
Цукор 
Сіль, придатна для споживання людьми 
Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні 
Добрива мінеральні або хімічні, калійні 
Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних 
елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива;  
товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках 
масою брутто не більш як 10 кг 

0 
(Фактично 
експорт 
заборонено) 

Потрібна 

2 Добрива мінеральні або хімічні, азотні 210 000 тонн Потрібна 
3 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин) 

М'ясо курей свійських 
Яйця кур свійських 
Велика рогата худоба, жива 
М'ясо великої рогатої худоби, морожене 
М'ясо та їстівні м'ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або 
копчені; їстівне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктів: м'ясо великої 
рогатої худоби 

Відсутня Потрібна 

 
Джерело: побудовано автором за [3]. 
 
Після 24 лютого, із початком повномасштабної війни росії проти України обсяг та умови експортно-

імпортних операцій в країні помітно змінились. Від перших днів війни через російську агресію в Чорному і 
Азовському морях були заблоковані всі українські порти. З 27 лютого уряд закрив їх акваторії, а за два місяці 
був змушений повністю закрити чотири порти, які лишились на окупованих територіях: в Бердянську, 
Маріуполі, Скадовську і Херсоні. 

Фактично з перших годин російських атак судноплавство в українських прибережних водах стало 
вкрай небезпечним через атаки російських військових кораблів та мінування водних шляхів.  

Загалом до жорстокого нападу російських військ 24.02.2022р. Україна постачала 10% світового 
експорту пшениці, понад 15–20% ячменю, понад 50% соняшникової олії. 

За чотири місяці з початку нападу росії Україні вдалося експортувати лише 5,2 млн. тонн 
сільгосппродукції, тоді як до 24 лютого країна експортувала 4-5 млн. тонн зерна щомісяця через морські 
порти[2]. 

Отож, як ми можемо побачити, війна росії проти України зіграла помітну роль у функціонуванні 
експортно-імпортних операцій. Експортна діяльність та відновлення її функціонування обсягами та методами 
довоєнного періоду є надзвичайно важливими, адже, проаналізувавши дані таблиці 1, ми можемо побачити, 
що такі вагомі товари, як: жито, овес, гречка, просо, цукор внаслідок початку війни росії проти України 
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фактично заборонені на експорт. В додаток до цього, саме Україна є вагомим гравцем на міжнародному ринку 
зерна та експортує близько 30-35% зерна до країн Північної Африки та Близького Сходу, 30-35% до країн 
Південної та Південно-Східної Азії, а також близько 35-40% до країн Європи. Тому зменшення обсягів або ж 
відсутність експорту цієї продукції внаслідок воєнних дій може спричинити голод приблизно у 400 млн. людей. 
Також експорт впливає на діяльність багато  важливих аспектів економічної складової, а саме: курс гривні та стан 
платіжного балансу України адже внаслідок скорочення експорту продовольчих товарів на 52,8% та деяких інших 
чинників спостерігався дефіцит зведеного платіжного балансу України у квітні 2022 року.  

Особливої уваги заслуговують українські землероби, які незважаючи на смертельну небезпеку, 
провели збір урожаю зернових культур на всіх можливих територіях. Саме завдяки таким сміливим і 
самовідданим людям ми всі разом покращимо економічну ситуацію в Україні і розбудуємо квітучу державу. 

 
1. Сучасний стан проведення експортно-імпортних операцій в Україні URL: https://cutt.ly/cNeHAp1  
2.Слово і діло. Аналітичний портал. Стало відомо, скільки зерна Україна експортувала з початку 

війни. URL: https://cutt.ly/8NeHFDZ  
3.Особливості імпортно-експортних операцій в період воєнного стану. URL: https://cutt.ly/FNeHJXB  
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ЗАТРИМКИ НА МИТНИЦІ ЧЕРЕЗ ФІТО САНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ 
 

Згідно постанови Кабінету міністрів України від 24.10.2018 № 960 про перелік товарі які в разі 
ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) підлягають заходам офіційного 
контролю. До цих продуктів належать живі рослини, кліщі, різні види овочів фруктів, кава, житні культури 
(пшениця), солод ,соя, борошно ,насіння, хміль, кормові культури (бруква буряк), какао боби, торф, грунт, 
лісоматеріали, лікарські засоби молоко тощо. 

Вимоги України до фітосанітарного контролю відповідно статі 36 закону України «Про карантин рослин»: 
бути вільними від карантинних організмів; супроводжуватися оригіналами фітосанітарних сертифікатів; не 
походити з об'єкту або зони виробництва чи переміщуватися через зону, на яку поширюється карантинний режим, 
що підтверджується іноземною національною організацією захисту рослин країни-експортера або транзиту. 

Черга з вантажівок які везуть АДР та продукти які швидко псуються і підлягають фітосанітарному 
контролю на міжнародному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» у вересні 2022 року склала 50 км «Рава-
Руська-Гребеневе». 

Оскільки з початком війни Україна почала ввозити більше сировини вантажівками та залізничним 
транспортом польська митниця не працює по вихідних та вночі, тому накопичується велика кількість фур які 
чекають на фітосанітарний контроль по 5-10 діб при чому продукція деяких вантажівок не може такий час 
чекати, адже вони везуть харчі. Хочу зазначити що через затримки на митниці поїздка однієї фури може 
тривати до одного місяця в один бік що є невідним перевізнику, плюс штрафи які він сплачує за простої.  

Українська сторона може пропускати 350 фур за 12 годин, за добу 700 транспортних засобів, проте 
польські службовці часто зазначають що українські фури приходять без належно оформлених документів. 
Оформлення однієї пустої фури на українській митниці «Краківець-Корчова» триває до 10 хв але такі 
вантажівки змушені стояти у чергах бо їх блокують українські водії, пропускаючи тільки цистерни які везли 
бензин,  що обурює польських перевізників адже це витрати на паливо і втрати у прибутку. 

Виникають також витрати, пов’язані і з простоєм автотранспортних засобів на митниці. Адже, простої фури 
коштує перевізнику до 100 євро на добу. Якщо машина не розмитнилася після 48 год як заїхала в митну зону, 
перевізники втрачають у заробітку. Також підвищується ціна продукту а деякий продукт, наприклад, помідори 
можуть взагалі не довезти, бо вони не можуть стояти 5 діб на митниці, а потім їхати ще добу до Києва. 

Частину проблем можна вирішити таким способом: 
− створити в Ягодині накопичувальний термінал; 
− облаштувавши побутові умови для перебування та відпочинку водіїв; 
− запустити електронну чергу: а контроль за її дотриманням покласти на Нацполіцію; 
− вирішити проблему ветеринарного та митного оформлення, узгоджуючи ці питання з польською 
стороною; 

− не допустити повернення процедури видачі міжнародних дозволів на перевезення; 
− збільшити кількість смуг та пропускних пунктів 
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ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОТІ НА МИТНИЦІ 

 
Право інтелектуальної власності являє собою виняткове право особи чи групи осіб на результати 

інтелектуальної чи творчої діяльності. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути 
позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених 
законом. Проблема ефективного захисту інтелектуальної власності стає актуальнішою та гострішою в умовах 
зростаючої комерціалізації мистецтва та творчих здобутків, глобалізації торгівлі, масштабного збільшення вигото-
влення підробок та копій, і зростанню контрабанди. Відповідно проблема стосовно якісного та надійного захисту 
авторського та суміжних прав щоразу збільшуватиме свою актуальність у найближчі десять років. 

Минулого року Рада ЄС визначила, що злочини проти інтелектуальної власності є складовою однієї із де-
сяти найбільших загроз ЄС у боротьбі із організованою злочинністю на 2022-2025 роки. Наразі проблема захисту 
інтелектуальної власності стає актуальною в Україні. Ця тема набирає обертів і зацікавлює держслужбовців,  
економістів, бізнесменів. Зокрема, вона стосується і представників митних органів, оскільки більшість порушень 
прав інтелектуальної власності відбувається безпосередньо при перетині митного кордону. Таким чином митники 
затримують великі партії «контрафактних товарів», які вивозяться чи ввозяться в Україну [1]. 

В 2019 до Митного кодексу України були внесені зміни, а також набули чинності накази Міністерства 
фінансів № 281 [2] та 282 [3] від 09.06.2020 щодо вдосконалення захисту прав інтелектуальної власності на 
митному кордоні. Цими наказами запроваджено єдиний порядок застосування працівниками митних органів 
заходів щодо порушень прав інтелектуальної власності, форми взаємодії правовласників та декларантів, а 
також дещо покращено порядок реєстрації прав інтелектуальної власності. 

Таким чином Україна адаптує своє законодавство щодо захисту прав інтелектуальної власності до 
стандартів ЄС. Проте зміна та вдосконалення законодавчих та нормативних актів не гарантує поліпшення 
ситуації з переміщенням через митний кордон України контрафактних товарів. Перш за все, при виявленні 
контрафакту, потрібно його призупинити. Щодо призупиненого контрафакту потрібно скласти протоколи про 
порушення митних правил, а потім – знищити. Проте на практиці українських митних органів ще не надто 
багато випадків призупинення реально контрафактних товарів. Більшість призупинених товарів виявляються 
оригінальними і не порушують жодних прав інтелектуальної власності. І в результаті робота митних органів є 
не надто ефективною, а контрафактні товари покращують становище тіньового бізнесу [4]. 

Аби робота митних органів щодо захисту прав інтелектуальної власності була ефективною необхідно 
повністю автоматизувати роботу митних органів щодо захисту прав інтелектуальної власності, починаючи від 
комунікації правовласників із митними службовцями та декларантами, закінчуючи повною автоматизацією 
системи управління ризиками. Тобто, весь процес захисту прав інтелектуальної власності має бути дід-
житалізованим, що дасть змогу  контролювати та відслідковувати перетин митного кордону об’єктами прав 
інтелектуальної власності [5]. 

Отже, поєднання оновленої законодавчої бази, яка робить акцент на посиленні захисту прав 
інтелектуальної власності та сучасні цифрові інструменти для виявлення контрафактних товарів, дозволять 
посилити боротьбу з такими товарами, пришвидшить переміщення через митний кордон України та митне 
оформлення оригінальних об’єктів прав інтелектуальної власності. 

 
1. Боротьба з контрафактом: питання моралі чи фінансування організованої злочинності.– 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/09/27/678181/ 
2. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку застосування заходів щодо 

сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декла-
рантами 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 

3. 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 

4. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні.– [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua  

5. Захист прав інтелектуальної власності.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
https://bossomgroup.com/2019/10/prijnyato-zakon-shhodo-zahistu-prav-intelektualnoi-vlasnosti-na-mitniczi/ 

 



 

244 

О. Зузак  
Науковий керівник – заступник директора ІНЕМ В.Й. Жежуха 

 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  

В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
 

Відповідно до офіційної інформації понад 70% українського зовнішнього товарообігу до початку 
повномасштабної війни припадало на морські порти [1]. Проте з 24.02.2022 р. ця статистика втратила свою 
актуальність через блокування зазначених портів. З іншого боку, вітчизняні суб’єкти господарювання були 
змушені шукати альтернативні шляхи експорту своєї продукції за кордон. Тим самим, було сформовано нові 
логістичні ланцюги та вибудовано нові бізнес-контакти. Ці процеси у вітчизняному бізнес-середовищі 
відбуваються і зараз. Водночас, контейнерні перевезення і надалі не втратили своєї популярності та про-
довжують залишатися одним із найбільш затребуваних шляхів здійснення зовнішньої торгівлі в Україні. 

Враховуючи той факт, що морські порти сьогодні практично заблоковано, потрібно сконцентрувати 
увагу на залізничному транспорті, який вважається перспективним у транспортному секторі контейнерних 
перевезень. В умовах ситуації, що склалась, необхідно знайти новий підхід для організування контейнерних 
перевезень, який допоміг би підвищити їх оперативність та ефективність. Це важливо не лише для суб’єктів 
господарювання, що здійснюють експортну діяльність, а й для перевезення військових вантажів та 
гуманітарної допомоги [2]. 

Вивчення теорії і практики дає змогу констатувати, що при використанні залізничного транспорту 
виникають певні технічні проблеми. Так, з’ясувалось, що в Україні та Європі – різна ширина колій. Проте 
було знайдено розв’язання цієї проблеми, завдяки якому появилася змога транспортувати чимало контейнерів 
з продукцією першої необхідності. До прикладу, Західний термінал запустив регулярний поїзд із Тернополя 
на Констанцу. Вже зараз залізницею Україна доставляє вантажі у контейнерах до Ґданська, Ґдині, Свіноуйсь-
це та Констанци, а далі ці товари морем прямують до пункту призначення. 

Наступна проблема, з якою зіштовхнулись вітчизняні суб’єкти господарювання при здійсненні контей-
нерних перевезень – це складні, довготривалі митні процедури та невідпрацьованість процедур митного 
контролю контейнерних перевезень. Для вирішення цієї проблеми необхідним є удосконалення відповідної 
нормативно-правової бази, формування уніфікованої процедури митного контролю, а також спрощення 
процедур оформлення документів і прикордонного контролю. 

Більшість вітчизняних підприємств, які потребують здійснення перевезень, не володіють достатньою 
інформацією про наявність в Україні можливостей використання контейнерних перевезень. Значна кількість 
фахівців у вказаній галузі вважають, що цей вид транспортування може бути ефективним лише при 
здійсненні міжнародних перевезень. Відтак, слід створити найбільш сприятливі умови для того, щоб роз-
ширити контейнерні можливості внутрішніх перевезень шляхом зацікавлення клієнта, який користується 
автомобільним транспортом, для здійснення перевезень вантажів залізницею. Це можна реалізувати за 
допомогою контейнерних перевезень автомобільним транспортом з подальшим транспортуванням цих 
автомобілів залізницею на значні відстані [3]. 

Отже, залізнична інфраструктура на сьогоднішній день може переправити лише обмежені обсяги 
товарів із України до ЄС. Для того, щоб можна було збільшити пропускні можливості прикордонних перехо-
дів відповідно до потреб економіки, необхідно розвивати та вдосконалювати термінали, які вже існують, 
будувати також нові, створювати мобільні перевалочні пункти, а також спрощувати процедури перетину 
кордону тощо. Для підвищення ефективності транспортного процесу також можна формувати власні внутрі-
шні автопарки на підприємствах, що допомогло б комплексно обслуговувати клієнтів. Для ефективності 
експортної торгівлі необхідно налагоджувати та розвивати інфраструктуру, крім того запозичення найкра-
щого міжнародного досвіду організацій допоможе стимулюванню розвитку контейнерних перевезень. Підсумо-
вуючи, можна зробити висновок, що всі вищезазначені шляхи допоможуть подолати окреслені проблеми.  

 
1. Логістика та міжнародна торгівля в Україні в умовах війни [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://eba.com.ua/logistyka-ta-mizhnarodna-torgivlya-v-ukrayini-v-umovah-vijny/ 
2. Огляд автомобільних і контейнерних перевезень під час війни: [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://trademaster.ua/articles/313550 
3. Попович П.В. Аналіз ринку автотранспортних перевезень України / П.В. Попович, О.С. Шевчук, 

М.В. Бабій, В.О. Дзюра // Вісник машинобудування та транспорту. Випуск 2, Вінниця, 2017. – С. 124-130. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕТИНУ МИТНИХ ПУНКТІВ ПРОПУСКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
Загалом митний пропуск через митний кордон – це пропуск в межах якого митні органи (митниці) 

здійснюють митні формальності. А саме: забезпечення митного контролю товарів, транспортних засобів та 
протидія контрабанді. Зона митного контролю  розташовується у пунктах пропуску через митний кордон, на 
територіях морських і річкових портів, аеропортів, на залізничних станціях, на територіях підприємств, 
вільних митних зон, митних складів, складів тимчасового зберігання, а також в інших місцях, в яких діють 
спеціальні митні режими. Також для швидкого пропуску пасажирів може проводитися двоканальний митний 
контроль за системою «зеленого» і «червоного» коридорів. Організація такого пропуску ґрунтується на 
знанні пасажирами вимог митного законодавства та правил митного оформлення. «Зеленим» коридором, як 
правило, користуються ті пасажири, що мають при собі товари, які можуть бути оформлені безмитно та без 
отримання спеціальних дозволів. Інші пасажири проходять через «червоний» коридор із заповненням та 
поданням митних декларацій. Втім така організація пропуску пасажирів не виключає можливості здійснення 
повного чи вибіркового контролю 

Проблемою митних пропусків через кордон є велика черга автотранспортних засобів на кордоні. Зато-
ри є завжди, але під час війни в Україні ситуація загострилась. Багато транспортних шляхів стали недоступ-
ними, а основним транспортом стали автотранспортні засоби. Дані Мінагрополітики свідчать, що в серпні 
2022р. автотранспортом було експортовано 625 тис тон продовольства, що в сім разів більше, ніж у квітні. Це 
значно підвищує вартість транспортування вантажів, що приносить збиток українським підприємствам. 
Великою проблемою є те, що Польща мала б пришвидшити перевірку українських вантажів, бо тепер Україна 
експортує втричі більше продовольства автотранспортними засобами, але нажаль ми бачимо що обстеження 
вантажів уповільнилось у 4 рази. Іноді відбувається страйк польських далекобійників через втрату можли-
вості проїзду поза чергою. І в результаті Польща пропускає втричі менше вантажівок, ніж Україна. При 
затриманні пропуску вантажів українські постачальники змушені конвенційні штрафи. 

Отже, прибутковість зовнішньоекономічної діяльності зменшується. Також дані проблеми вдарили і по 
водіях вантажівок, адже вони не мають елементарних зручностей для проживання на кордоні. Далекобійники 
ночують в автівках, мають обмежений доступ до туалету та питної води. Нервове напруження призводить до 
конфліктів. 

Для вирішення цієї проблеми необхідно розвантажити черги на митних пунктах пропуску Україна та 
Польща через збільшення пропускної спроможності на кожному з пунктів пропуску, щонайменше на 50%. Це 
можна зробити завдяки збільшенню кількості смуг для вантажівок та створення додаткових павільйонів для 
митного та паспортного контролю. Також необхідно впровадити електронні черги, які фіксувалися би 
одночасно і українськими, і польськими митницями. 

Для вирішення проблеми далекобійників необхідно облаштувати біля пунктів пропуску хаби для 
відпочинку. 

Також пропонується відкриття пункту "Устилуг – Зосін" для виїзду порожніх авто. Це трішки 
пришвидшить чергу. 

Україна чекає від Польщі допомоги у вирішенні даних проблем. Перші результати імовірно, можна 
буде побачити під час візиту прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в Україну, який очікується 
невдовзі. 

 
1.Економічна правда [Електронний ресурс]– Режим доступу до ресурсу: 

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/09/9/691310/ 
2. Економічна правда [Електронний ресурс]– Режим доступу до ресурсу: 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/10/688029/ 
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Д. Лиса 
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ЗМД М.Є. Адамів 

 
ОСОБЛИВОСТІ ІМПОРТУ ТОВАРІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  
ТА ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Одним із ключових елементів протистояння України існуючій військовій агресії є зброя. Запорукою 

успіху у цьому контексті є безперебійна та потужна збройна підтримка України міжнародними партнерами. 
Таким чином, в сучасних умовах особливо гостро постає проблема імпорту товарів військового призначення 
та подвійного використання. 

Експорт та імпорт зброї в Україні контролює Державна служба експортного контролю 
(Держекспортконтроль). Постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 р. № 247 «Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю» на час 
воєнного стану розширено коло суб’єктів господарювання, які мають можливість імпортувати в Україну 
товари військового призначення для потреб оборони держави. Крім того, було спрощено порядок реєстрації 
таких суб’єктів в Держекспортконтролі та отримання ними відповідних дозвільних документів. 

Для отримання дозволу на здійснення імпорту товарів військового призначення суб’єкт господарю-
вання повинен [1]: 

1) бути зареєстрованим в Держекспортконтролі як суб’єкт здійснення міжнародних передач від-
повідних товарів або груп товарів, які він має намір імпортувати; 

2) подати до Держекспортконтролю заяву за встановленою формою про отримання відповідного 
дозволу на імпорт товарів. 

Для оформлення та видачі дозволу на здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення 
або подвійного використання необхідні такі документи [2]: відомості про мету ввезення; документ про 
походження товарів; засвідчена в установленому порядку копія договору комісії, доручення тощо; засвідчена 
в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору на експорт зазначених у заяві товарів; 
зобов'язання імпортера та кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-
кому, крім кінцевого споживача, без дозволу на це Держекспортконтролю; зобов'язання імпортера та кін-
цевого споживача щодо використання товарів, які ввозяться в Україну; зобов'язання кінцевого споживача про 
те, що будь-яка наступна передача товарів буде здійснена лише після отримання відповідного дозволу чи 
висновку Держекспортконтролю; копія довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав Держ-
експортконтролю під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації цього суб'єкта в Держекспорт-
контролі; оригінали документів про зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта – кінцевого споживача 
стосовно імпортованих товарів та сертифікат кінцевого споживача. 

Попри лібералізацію дозвільної системи, що відбулася у зв’язку з введенням воєнного стану, про-
цедури ввезення зброї в Україну суб’єктами господарювання, що мають відповідні ліцензії, є чітко регла-
ментованими та контрольованими. Варто зазначити, що спочатку повномасштабного вторгнення спрощеним 
порядком реєстрації скористалося близько 30 суб’єктів господарювання, в тому числі низка благодійних 
фондів, серед яких «Повернись живим» і «Благодійний фонд Сергія Притули». Загалом відповідні дозволи 
для здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання станом на 
початок липня 2022 р. видані 437 суб’єктам. Так, наприкінці березня 2022 р. фонд компетентної допомоги 
армії «Повернись живим» став першою благодійною організацією в історії України, яка отримала ліцензію на 
закупівлю за кордоном товарів військового призначення та подвійного використання [3]. Такий статус дає 
організації право не лише збирати гроші на потреби армії та через посередників закуповувати необхідні 
товари, а самостійно імпортувати зброю в Україну.  

 
1. Щодо змін у порядку імпорту товарів військового призначення на період воєнного стану. Державна 

служба експортного контролю України. URL: https://www.dsecu.gov.ua/ua/sodo-zmin-u-poradku-importu-
tovariv-vijskovogo-priznacenna-na-period-voennogo-stanu (дата звернення: 20.10.2022). 

2. Оформлення та видача дозволу на здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення 
або подвійного використання. Портал електронних сервісів Мінекономіки. URL: 
https://my.gov.ua/info/service/3169/documents?languageId=0 (дата звернення: 20.10.2022). 

3. Держекспортконтроль виключає можливість потрапляння імпортованої зброї на ринки третіх 
країн. Інформаційне агентство АрміяInform.URL: https://armyinform.com.ua/2022/07/13/derzheksportkontrol-
vyklyuchaye-mozhlyvist-potraplyannya-importovanoyi-zbroyi-na-rynky-tretih-krayin/ (дата звернення: 20.10.2022). 
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В  УМОВАХ ВІЙНИ 

 
До початку повномасштабної війни в Україні деревообробна галузь була одним з перспективних 

секторів економіки, що забезпечував сотні тисяч українців робочими місцями. Варто тільки зауважити, що у 
2021 році експорт деревини та виробів з неї склав близько $ 2 млрд, що становить майже 3% від загального 
обсягу експорту України. Російська воєнна агресія в Україні унеможливила стабільну роботу деревообробних 
підприємств та виконання їх зобов’язань за більшістю міжнародних контрактів, що спричинено частковим 
або повним призупиненням діяльності, а в деяких випадках – знищенням чи розграбуванням окупантами 
деревообробних підприємств центральної та східної частини областей. Чимало часу та ресурсів потрібно для 
відновлення, що створює ризик для їх остаточного занепаду.  

Зрозуміло, що у деревообробній галузі завжди існувало чимало проблем і недоліків, проте, з моменту 
вторгнення Російської Федерації на територію України, їхня кількість суттєво збільшилася, а уже наявні – 
ввійшли у стрімку стадію загострення. Найгостріше постало питання, щодо кадрового голоду , втраченої 
логістики, проблеми з доступом до сировини, втрати клієнтської бази, відсутності паливно-мастильних 
матеріалів та запчастин, а також, фізичного  обмеження в діловому обороті.  

Якщо аналізувати зовнішньоекономічну діяльність деревообробних підприємств, які перебувають в умовах 
збройного протистояння, то постає проблема у фізичній неспроможності виконувати контракти, що, в свою чергу, 
може спричинити безповоротну втрату клієнтської бази для багатьох деревообробних підприємств, а з ними – 
роками вибудувану історію ділової співпраці, ринки збуту та відповідно – дохід.  Очевидно, що іноземні клієнти та 
споживачі, які постійно потребують продукцію з дерева, будуть шукати нових постачальників і малоймовірно, що 
повернуться до українських, які не змогли в короткі терміни вирішити усі проблеми з відновленням виробництва, 
логістикою тощо. Ще однією проблемою є припинення роботи з перевірки легальності походження деревини на 
території України, яку здійснювали організації Forest Stewardship Council (FSC) та Programme for the Endorsement 
of Forest Certification (PEFC), світові меблеві ритейлери (IKEA, JYSK, XXLUZ, HOMECENTER тощо), а відтак все 
більше іноземних компаній  припинять купувати перероблені українські товари з доданою вартістю. Також, у 
зв’язку з війною європейські транспортні компанії відмовляються надавати транспортні послуги українським ком-
паніям та на українській території або передавати їм власний транспорт для перевезень на будь-якому правовому 
титулі. Власне українського транспорту не вистачає для задоволення надмірного попиту на перевезення, шо 
суттєво перешкоджає відновленню та нарощуванню експортного потенціалу, забезпеченню безперебійної 
логістики та руху капіталів.  

Щодо перспектив та шляхів вирішення посталих перед деревообробними підприємствами проблем, 
найголовнішим і найнагальнішим на даний момент є захоплення звільненої росіянами частини європейського 
ринку продукції з дерева, що потребує створення умов для активного розвитку.  

Також потрібно: наполегливо працювати над зростанням кількості дозволів для національних 
перевізників або домогтися запровадження бездозвільного режиму всіма країнами ЄС; заборонити експорт 
всієї української деревини в необробленому вигляді; якнайшвидше припинити продажі необробленої 
деревини на експорт за прямими договорами (лісгоспів АПК та підприємств Держлісагентства); детінізувати 
ринок деревини, пиломатеріалів та відходів від перероблення деревини. А саме, зобов’язати державні 
лісогосподарські підприємства продавати всю продукцію лише на прозорих аукціонах.  Таким чином, 
купуючи готову продукцію та експортуючи її за кордон, більшості постраждалим деревообробним 
підприємствам вдасться зберігати свою частку на ринку. 

Отже, дана галузь вимагає оперативної розробки та ухвалення взаємовигідних рішень, оскільки будь-
яке зволікання завдає шкоди економіці та конкурентоздатності українській галузі деревообробки на Євро-
пейському та інших ринках. Відсутність толерантності до корупції, впровадження єдиних правил для всіх 
учасників ринку деревини, створення пільгових умов для бізнесу, котрий зазнав втрат виробничих 
потужностей в умовах війни – це ті мінімальні заходи, які вже потрібно для відновлення нормальної роботи 
економіки, розвитку деревообробної галузі та відновлення ділової активності. Приємною подією стало 
запровадження реформи системи реалізації деревини шляхом повного переходу на біржову торгівлю, яка 
набула чинності з 1 червня. Це дозволить деревообробним підприємствам забезпечувати себе ресурсом на 
рівних, прозорих, конкурентних умовах. 

 
1. Ukrinform. Лісгоспи продали у серпні необробленої деревини на 1,6 мільярда. Укрінформ – актуальні 

новини України та світу. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3567623-lisgospi-prodali-u-serpni-
neobroblenoi-derevini-na-16-milarda.html (дата звернення: 04.10.2022). 
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2. Бізнес визначив передумови для відновлення деревообробної галузі – European Business 
Association. European Business Association. URL: https://eba.com.ua/biznes-vyznachyv-peredumovy-dlya-
vidnovlennya-derevoobrobnoyi-galuzi/ (дата звернення: 04.10.2022). 

3. Interfax-Ukraine. Деревообробна галузь чекає повного переходу на біржову торгівлю. Інтерфакс-
Україна. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/834475.html (дата звернення: 04.10.2022). 

4. Деревообробна галузь в умовах війни: проблеми та шляхи вирішення. Error 404 (Not Found)!!1. 
URL: https://www-epravda-com-
ua.cdn.ampproject.org/v/s/www.epravda.com.ua/columns/2022/04/15/685777/index.amp?amp_gsa=1&amp;amp_js_
v=a9&amp;usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw==#amp_tf=Джерело:%20%1$s&amp;aoh=16632287328022&a
mp;referrer=https://www.google.com&amp;ampshare=https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/15/685777/ (д
ата звернення: 04.10.2022). 

 
 

С. Сліпачик 
Науковий керівник – к. е. н., доц. каф. ЗМД М.Г. Бортнікова 

 
МІЖНАРОДНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  NCTS В УКРАЇНІ 

 
З 1 жовтня 2022р. українському бізнесу надано можливість здійснювати транзитні операції за одна-

ковими законодавчими нормами спільно з країнами Європейського регіону. Однією з основних цілей є 
забезпечити швидке перевезення товару від країни відправлення до країни призначення. Також це сприятиме 
оптимізуванню роботи працівників митних органів та контрагентів [1] 

Актуальність дослідження полягає у детальному вивченні  транзиту з України до ЄС, ЄАВТ, 
Великобританії, Туреччини, Північної Македонії та Сербії як нового способу ведення зовнішньоекономічної 
діяльності. За таких умов важливим завданням є ґрунтовне аналізування особливостей застосування Кон-
венції про спільний транзит на митній території України, виокремлення переваг та недоліків для суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Варто зазначити, що приєднання до NCTS і використання спрощень можливе за умови отримання 
статусу авторизованого вантажовідправника, вантажоодержувача та перевізника. Без набуття відповідного 
статусу спільні транзиті операції є неможливими [2] Тобто кожна сторона має здійснювати свою діяльність 
згідно з нормами чинного митного і податкового законодавства країни, не мати заборгованостей перед 
державою, факту наявності контрабанди, відповідати правилам і принципам чесного ведення бізнесу.  

Приєднання України до Конвенції про спільний транзит передбачає переміщення товарів в рамках 
однієї транзитної процедури, з однією транзитною декларацією та із покриттям однією фінансовою гаран-
тією. Переваги при експорті полягають у тому, що особам, які мають статус авторизованого вантажовідправ-
ника, надано право самостійно накладати пломби спеціального типу і гарантувати сплату митних платежів 
загальною фінансовою гарантією. Це сприяє оформленню меншого пакету документів для перетину кордону, 
а також економить час на перевезення, оскільки не потрібно заїжджати у зону митного контролю (термінал) 
для пломбування транспортного засобу. При імпорті процедура вважається спрощеною, адже за умови 
наявності статусу авторизованого вантажоодержувача транспорт після перетину митного кордону країни 
призначення одразу направляється до місця розвантаження. У цьому випадку підприємство повинно подати 
митниці дані про товар і транспорт, які прибули, а також всю необхідну супровідну інформацію.  Економія 
часу полягає у тому, що машина не заїжджає у зону митного контролю і відповідно підприємство також має 
право самостійно зняти пломбу та розвантажити товар [3]. 

Стосовно фінансової гарантії, застосування спеціальних транзитних спрощень передбачає загальну 
гарантію, загальну гарантію із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50%, 70% або повне звіль-
нення від гарантії. Інші привілеї стосуються статусів авторизованого вантажовідправника і вантажоодер-
жувача. Також це стосується процесу декларування, адже митна декларації може бути оформлена зі значено 
меншим пакетом супровідних документів. На даний момент недоліком такої процедури виступає недостатня 
обізнаність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо здійснення перевезення, оформлення експортних 
та імпортних операцій за даних умов. Окрім цього набуття відповідного статусу є досить трудомістким 
процесом, який потребує заповнення значного обсягу документів, заяв на відповідність встановленим нормам 
і вимогам. 

Отже, NCTS дозволяє відстежувати вантажі в різних юрисдикціях, покращує контроль за ними, сприяє 
запобіганню шахрайству, а також підвищує ефективність використання людських ресурсів. Приєднання до 
цієї системи є ключовим питання інтеграції України в ЄС і водночас виступає зобов’язанням нашої держави 
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за економічною частиною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Відповідно це дає можливість 
налагодити обмін інформацією на всіх етапах митного оформлення товарів з використанням електронних 
повідомлень у режимі реального часу та підвищити ефективність використання механізму аналізу ризиків. 

 
1. Офіційний сайт «Приєднання України до митних Конвенцій про процедуру спільного транзиту 

(NCTS) та спрощення торгівлі товарами» [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
https://www.kmu.gov.ua/news/ 

2. Закон України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної 
транзитної системи» [Електронний ресурс] // Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/78-IX#n346 

3. Постанова КМУ №705 «Деякі питання надання дозволу на застосування спеціального транзитного 
спрощення» [Електронний ресурс] // Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/705-2020-
%D0%BF#Text 
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ПРИЄДНАННЯ ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО СПІЛЬНИЙ ТРАНЗИТ ЯК КРОК ДО ВСТУПУ В ЄС 

 
У період воєнного часу важливо діяти швидко та оперативно у різних сферах функціонування держави 

та суспільства (напр. доставка їжі і води у регіони, де існує дефіцит, гуманітарної допомоги для населення та 
військових), а особливо тих, що сприяють наповненню бюджету країни під час повномасштабної війни росії 
проти суверенної та незалежної України. Зокрема, йдеться про продовження торгівлі, як внутрішньої, так і 
зовнішньої, незважаючи ні на які обставини. 

Від початку вторгнення Україна отримала велику кількість різної допомоги, що сприяє підтримці в 
військовій сфері і розвитку економіки. Завдяки спільним діям провідних держав світу для нашої країни було 
введено енергетичний, транспортний та економічний «безвіз», тобто скасування тарифів та квот: Велико-
британія, Канада, Австралія, США усунули усі мита та обмеження на весь український імпорт строком на 
один рік, а США скасували мито на імпорт української сталі. 

Проте при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, українські організації та прості громадяни стика-
ються з проблемами, перетинаючи МКУ. Вільний перетин кордону товарами, послугами, капіталом та людьми є 
одним із найважливіших умов євроінтеграції та поштовхом до наближення української економіки до показників та 
стандартів країн ЄС. Саме тому з 1 жовтня 2022 року Україна долучилася до Конвенції про спільний транзит та 
спрощення формальностей у торгівлі товарами, підключившись і до режиму спільного транзиту NCTS [1]. 

New Computerised Transit System (Нова ком’ютеризована транзитна система) – це система електронно-
го декларування та обробки даних, яку продавці повинні використовувати для подання декларацій загального 
транзиту. Вона використовується Великобританією, усіма державами-членами ЄС і підписантами Конвенції 
про спільний транзит. Використання цієї системи уможливлює рух товарів із однієї точки в іншу на одній 
митній території або між ними. Система характеризується такими рисами: використання електронної 
транзитної декларації, здійснення чіткого опису та ідентифікації товарів, транспортування в установлений 
термін та дотримання балансу між економічними інтересами митниці та організацій тощо [2]. 

Проте важливо зрозуміти доцільність введення даної системи в діяльність української митниці. 
Переваги для постачальників товарів та послуг такі: існуватиме прямий електронний обмін даними з митни-
цею, що покладе край громіздкому паперовому заповненню необхідних даних; адміністративне навантаження 
на суб’єкти господарювання буде набагато меншим та відбудеться скорочення витрат, пов’язаних із 
здійсненням ЗЕД; використання NCTS дасть змогу митникам здійснювати митне оформлення швидше, що 
дозволить українським організаціям постачати товари та послуги в місце призначення у найкоротший термін. 

З іншої сторони, позитивні наслідки введення NCTS для митних органів такі: 1) прямий обмін даними 
між усіма органами митної служби, що спростить діяльність їх працівників і призведе до ефективнішого HR-
управління; 2) існуватиме неможливість фальсифікації документів, які надаються для проходження митного 
контролю, що сприятиме формуванню достовірної аналітичної інформації та забезпечуватиме й доводитиме 
прозоре функціонування митних органів України. 

Загалом NCTS вже допомагає державі вільно переміщувати товари і послуги по всьому європейському 
регіону за принципом «один транспорт, одна декларація, одна гарантія». З 1 жовтня в рамках програми до 
Німеччини попрямував перший вантаж, митники слідкували за транзитною декларацією, що була внесена в 
електронну базу. Україна також оформила і першу транзитну декларацію на виїзд, – товар попрямував через 
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територію Польщі до Німеччини. Для цього було створено один транзитний документ – від митниці 
відправлення до митниці призначення. Це наочно показує прискорення проходження митних формальностей 
та зменшення витрат організацій на здійснення ЗЕД. Безумовно, це є одним із кроків вступу України в 
Європейський Союз, оскільки за словами комісара Євросоюзу з економіки П. Джентілоні, «ніколи зв’язки між 
Україною та ЄС не були настільки тісними, як зараз» [3]. 

 
1. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту» №2555-IX 

від 30.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2555-20#Text. 
2. Using the New Computerised Transit System (NCTS) to move goods. URL: 

https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/what-ncts. 
3. Обух В. «Маленький вступ» до ЄС: перші результати дії «митного безвізу» для України. Укрінформ. 

URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3588240-malenkij-vstup-do-es-persi-rezultati-dii-mitnogo-bezvizu-
dla-ukraini.html. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МИТНИХ ПІЛЬГ ДЛЯ БІЗНЕСУ У ПЕРІОД ВОЄННОГО ЧАСУ 

 
Працювати попри воєнний стан, сплачувати податки, аби підтримати економіку країни та зберегти 

робочі місця для українців – одне з головних завдань, яке стоїть зараз перед бізнесом. Для цього держава 
прийняла низку законодавчих змін, які мають допомогти суб’єктам господарювання вистояти в цей складний 
час. Якщо узагальнювати, то ці зміни можна виокремити у наступні групи [1]: сплата податків; трудові 
відносини; евакуація бізнесу з районів ведення бойових дій. 

Одними зі законодавчих змін були Закон України від 24.03.2022 № 2142-IX «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на 
період дії воєнного стану» [2] та Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 року № 236  
«Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії 
воєнного стану» [3].  

Основними положеннями зазначеного Закону є такі [2]:  
1. Ключові зміни із 05.04.2022 року щодо порядку сплати митних платежів: 
– звільняються від сплати ПДВ платники єдиного податку 1-3 груп за винятком “спрощенців” третьої 
групи, які обрали ставку єдиного податку у розмірі 3%; 

– звільняються від сплати ПДВ платники єдиного податку третьої групи, які обрали особливу форму 
оподаткування на період воєнного стану (ставку 2% від доходу); 

– звільняються від сплати мита товари, що імпортуються підприємствами, за винятком спирту, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 

– звільняються від сплати ПДВ, акцизного податку та мита операції з імпорту фізичними особами 
транспортних засобів: автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, 
транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для 
перевезення вантажів.  

2. Ключові зміни щодо порядку виконання  митних формальностей: 
– введення мораторію на документальні перевірки дотримання вимог законодавства з питань митної 
справи; 

– скасування обов'язку подання дозвільних документів під час імпорту для окремого переліку 
товарів, визначеного Кабінетом Міністрів України; 

– декларування імпорту товарів платниками 1-3 груп єдиного податку (окрім третьої групи зі ставкою 
3% від доходу) може здійснюватися шляхом подання попередньої митної декларації; 

– строк митного оформлення товарів скорочується до однієї робочої години  з моменту пред'явлення 
митному органу товарів; 

– безкоштовне митне оформлення товарів поза місцем розташування митних органів або поза 
робочим часом; 

– зупиняється перебіг значної частини строків, передбачених Митним кодексом України (строк 
тимчасового зберігання під митним контролем, строк зберігання у режимі митний склад, строк 
повернення коштів авансових платежів тощо); 
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– пропуск товарів, які за своїми характеристиками та фізико-хімічними властивостями можуть 
належати до культурних цінностей, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
радіоелектронних засобів, заборонених до ввезення, товарів військового призначення чи товарів 
подвійного використання, небезпечних відходів тощо здійснюється на підставі заяви декларанта 
про незастосування до таких товарів заборон та/ або обмежень. На такі товари поширюються 
положення про пост-митний контроль. 

Щодо Постанови № 236, пунктом 1 зазначено, що на період дії воєнного стану, передбачено декілька 
способів здійснення митного оформлення товарів, що імпортуються на митну територію України [3]: 

1. За спрощеною процедурою – тобто шляхом подання попередньої митної декларації, без пред’яв-
лення таких товарів митному органу. 

2. За загальною процедурою – тобто за місцем перетину митного кордону України або в будь-якому 
митному органі, шляхом подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку. 

Наразі застосування спрощеної процедури є пріоритетною, з метою забезпечення безперебійного 
митного оформлення товарів. 

Важливим моментом, який спрощує процедуру розмитнення – є митне оформлення товарів, без засто-
сування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (крім державного експортного 
контролю), про що передбачено у п. 2 Постанови № 236. 

Постановою № 236, також передбачено здійснення відстрочення сплати митних платежів під час 
ввезення на митну територію України окремих товарів. Визначено п’ять категорій товарів, до яких засто-
совується відстрочення сплати митних платежів, а саме [3]: лікарські засоби; медичні вироби; деякі продукти 
харчування; товари, згідно з додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними пере-
дачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 
листопада 2003 р. № 1807; товари критичного імпорту, перелік яких затверджено Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153 «Про перелік товарів критичного імпорту». Необхідною умовою, 
для надання відстрочення сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України окремих 
товарів є подання, одночасно з митною декларацією, письмової заяви платника податків про надання 
відстрочення сплати митних платежів відповідно до Постанови № 236. Зразок такої заяви затверджено 
Державною митною службою України. 

На сьогоднішній день завдяки постійному доопрацьовуванню законодавчих актів з питань митного 
оформлення та контролю під час дії воєнного стану, в нас відбувається дуже швидке та ефективне рефор-
мування митної системи, яке вже призвело до значного полегшення митних процедур в умовах воєнного 
стану, та як наслідок призведе до покращення процесу здійснення міжнародних перевезень. З впевненістю 
можна сказати, що запровадження світових стандартів та продовження роботи над системою митного 
оформлення та контролю після дії воєнного стану, зроблять якнайкращі умови для успішного функціону-
вання бізнесу в наші країні та, як наслідок, швидкої відбудови нашої держави. 

 
1. Як змінились умови ведення бізнесу під час воєнного стану.– [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://mind.ua/openmind/20243421-ne-zupinyatis-yak-zminilis-umovi-vedennya-biznesu-pid-chas-
voennogo-stanu  

2. Закон України від 24.03.2022 № 2142-IX, «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» . – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20#Text 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 року № 236  «Деякі питання митного 
оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану». – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2022-%D0%BF#Text 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 174 «Деякі питання пропуску 
гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» . – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2022-%D0%BF#Text 
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РОЛЬ І МІСЦЕ  УКРАЇНИ СЕРЕД  ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ  КРАЇН СВІТУ 
 

Актуальність теми дослідження податків у країнах світу спричинена їхнім значним впливом на регулю-
вання економічних та соціальних процесів. Ефективна податкова система – це політичний і економічний 
розвиток суспільства. Вона віддзеркалює погляди різних суспільств та партій. 

Податкова система в розвинутих країнах є багатоаспектною та крім фіскальної функції, сприяє еконо-
мічному впливу на суспільне виробництво, його структуру, динаміку розвитку та розміщення. Аналізуючи  
кількість податків в різних країнах встановлено, що в Україні законодавством визначено 11 податків та зборів: 
7 з них державних та 4 місцевих, в Японії – 55 (25 державних та 30 місцевих), у Німеччині – 16, в Італії – 15, у 
Нідерландах – 9, у Великобританії, Португалії та Іспанії – 8, у Франції – 7 податків.  

У країнах ЄС та США в основному надходження до бюджету це прямі податки. В Україні основну 
частину наповнень до бюджету становлять непрямі податки, а саме податок на додану вартість та акцизний 
податок. У 2021 році ПДВ склав 32,27% усіх надходжень, акцизний податок 10,36%, ПДФО – 21,04%, податок 
на прибуток підприємств – 9,86%[1].  

Німеччина – це країна, де одним з найвагоміших податків є ПДВ і податок на прибуток. А також вона 
являється батьківщиною акцизу і застосовуються податкові пільги до сільського господарства, такі як: 
прискорена амортизація машин, обладнань, будівель; спрощений розрахунок ПДВ зі зниженою ставкою ПДВ 
7%; звільнення для деяких сільськогосподарських підприємств від корпоративного та промислового податків.  

Цікавий факт, що в світі існує ряд дивних податків для нашого часу, які суперечать існуванню, серед 
яких: церковний податок, податок на телевізор, податок на пари, які живуть в цивільному шлюбі, податок на 
барбекю, на танець живота, на проституцію, на долари США, на бездітність, акциз на сіль, нобелівський 
податок, а також на курців[2]. 

Якщо говорити про таку країну, як Італію, то там ПДВ поширюється на продукти харчування першої необ-
хідності, газети, журнали, а також може бути на предмети розкоші. У Франції основним джерелом надходження до 
бюджету є податок на додану вартість. А також цікавий факт про акцизний податок – вино оподатковується в 
декілька раз вищими ставками від інших вин, адже це являється однією з провідних галузей економіки.  

Результати дослідження основних податкових ставок в Україні та інших країнах наведено у таблиці 1.  
 

Таблиця 1 
Аналіз основних податкових ставок в Україні та країнах світу 

 

Країна 
Ставка ПДВ Ставка ПДФО Ставка податку на 

прибуток Загальний рейтинг 
країни, місце 

% місце % місце % місце 
Україна 20 2 18 1 18 1 1 
Німеччина 19 1 47,5 6 29,8 4 3 
Іспанія 21 3 45 4 30 5 4 
Італія 22 4 45,6 5 31,4 6 7 
Франція 20 2 45 4 34,4 8 6 
Нідерланди 21 3 52 7 25,5 3 5 
Португалія 23 5 42 3 36 9 8 
Бельгія 21 3 53,7 8 34 7 9 
Польща 23 5 32 2 19 2 2 

 

Джерело: Складено на основі [3] 
 
Серед європейських країн Україна має найнижчі ставки трьох основних видів податків. Друге місце 

посіла Польща, третє – Німеччина. Таким чином, проаналізувавши податки в різних країнах світу бачимо, що 
кожна має свої особливості. Звичайно, Україна має позитивні характеристики – це низький податковий тиск, 
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відносно нижчі ставки основних податків. У податкових системах країн світу спостерігається тенденція 
урізноманітнення податків і зборів, які наповнюють цю систему. 

 
1. Міністерство фінансів України – [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/income/  
2. Н. М. Краус, О. В. Марченко (2021). Чудернацькі податки в різних країнах світу: історичні традиції, 

тенденції і суперечності існування – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8963  
3. Бурцева О.Є. Порівняльний аналіз податкових систем країн ЄС – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6011 
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ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ОАЕ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
У сучасних економічних умовах важко переоцінити значення податків. Вони забезпечують виконання 

державою своїх функцій, тісно пов'язаних із вдосконаленням фінансово-кредитних відносин і забезпеченням 
дохідної частини бюджету. Водночас податки не повинні позбавляти підприємств інтересів у господарській 
діяльності. Тому податкову систему необхідно вдосконалювати, при чому, залучаючи  іноземний досвід. 

Питання сплати податків і зборів прописані в Податковому кодексі України [1]. У законодавчій базі 
ОАЕ є лише декілька нормативних документів, які регламентують систему оподаткування. Законодавчою 
основою ОАЕ є мусульманське право, яке не визнає податкових особливостей більшості країн. Зараз ОАЕ є 
найбільшим комерційним і фінансовим центром світу. Багато в чому це пов'язано з лояльним податковим 
режимом для іноземних компаній. Інвестиційні кошти, що надходили в країну з-за кордону, перевищили 
показники багатьох країн Європи та Азії. В ОАЕ не передбачено таких податків, як на доходи фізичних осіб 
чи на прибуток. Натомість стягуються такі збори, розмір яких залежить від закону кожного Емірату: 

§ з власників житлового майна – від 2 до 15% від вартості майна; 
§ податок на послуги ресторанів і готелів – в Дубаї 10% від вартості послуг, в Абу-Дабі – 16%. 
§ податок на операції з нерухомим майном (купівля, продаж) – 2% від вартості майна, причому, 1.5% 

платить покупець і 0.5% продавець [2]. 
Введено ПДВ в ОАЕ на початку 2019 року, розміром 5%. З цієї суми уряд поповнює бюджет на $1,1-13 

млрд. щорічно. Акцизний податок стягується з тютюнових виробів, газованих та енергетичних напоїв та 
інших товарів, вироблених або імпортованих в ОАЕ, які не є корисними для населення. Ставка податку не 
повинна перевищувати 200% ціни товару [2].  

В ОАЕ з мандрівників, які користуються послугами аеропорту, стягується так званий туристичний податок. 
У 2019 році від сплати збору звільняються лише три категорії туристів: члени екіпажу, діти до двох років і 
транзитні пасажири. Отримані кошти будуть перераховані до міського бюджету на покращення та розширення 
інфраструктури міжнародного аеропорту Дубая. У 2019 році один з Еміратів запровадив так званий готельний збір, 
який стягується під час реєстрації та залежить від типу помешкання, тривалості перебування [3].  

ОАЕ планують запровадити в країні загальний корпоративний податок з 1 червня 2023 року. 
Попередньо відомо про дві ставки податку: 0% для прибутку до 375 000 дирхамів ОАЕ та для малого бізнесу 
та стартапів; 9% для інших компаній. Податок поширюватиметься на всі компанії, крім тих, що займаються 
видобутком нафти і газу, які сплачують податок у скарбницю емірату за місцем реєстрації [4]. 

Порівняння податків України та ОАЕ наведено у табл. 1.  

Таблиця 1  
Загальнодержавні податки та їх ставки в ОАЕ та в Україні 

 

Податок Нормативна ставка податку у відсотках від бази оподаткування 
Україна ОАЕ 

Податок на прибуток підприємств  18 -  
Податок на доходи фізичних осіб  18 -  
Податок на додану вартість  20, 14, 7, 0 5 
Акцизний податок  різні ставки різні ставки до 200% 
Екологічний податок  різні ставки -  
Рентна плата  різні ставки -  
Мито  різні ставки -  
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Порівнюючи характеристики податкових систем аналізованих країн, можна зробити висновок, що 
економіка ОАЕ процвітає, а уряд постійно оновлює законодавчу базу; Україна лише просувається кроками 
інтеграції та модернізації чинного законодавства.  

 
1. Податковий кодекс України. Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. – [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
2. Посольство України в Об'єднаних Арабських Еміратах. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://surl.li/cuwrm  
3. Податкова система Дубая, ОАЕ. Основні особливості і місцеві закони про оподаткування. Огляд 

податків в ОАЕ є податки в ОАЕ. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cutt.ly/mX007ZS  
4. ОАЕ запроваджує корпоративний податок. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://cutt.ly/pX02ttj 
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ПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ  
 

Сучасний стан української економіки характеризується нестачею обігових грошових коштів. Засто-
сування такого механізму залучення коштів, як поворотна фінансова допомога (ПФД) дозволяє забезпечити 
підприємство додатковими обіговими коштам. З погляду податкового законодавства, ПФД – це сума 
коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування 
процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є 
обов'язковою до повернення [1, п. 14.1]. Згідно цивільного кодексу ПФД – це господарська операція 
оформлена договором позики, який передбачає, що позикодавець передає у власність позичальникові 
грошові кошти або інші речі, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму позики 
або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості [2, ст. 1046].  

ПФД надається лише безвідсотково, інакше вона стане фінансовою послугою, яка може надаватись 
лише за наявності ліцензії. Оскільки підприємство, надаючи ПФД, ніякої ліцензії не має, то така позика має 
бути безвідсоткова. Якщо протягом 12 місяців ПФД не була повернута, то вона вважається безповоротною 
та підлягає оподаткуванню [1, п. 292.11]. Як бачимо, ключова відмінність між ПФД та позикою у подат-
ковому її розумінні – у сплаті процентів. Поворотна фінансова допомога повертається у тій же самій сумі, 
що була видана, й проценти чи інша подібна винагорода не сплачується. 

Надавати ПФД серед платників єдиного податку можуть тільки 3 група (юрособи) і 4 груп. ФОП 1-3 
груп можуть завжди оформити все борговою розпискою як цивільні відносини між двома фізособами, але 
юрособам позики вони надавати не можуть, якщо не хочуть втратити право бути на спрощеній системі 
оподаткування. Отримання ПФД платником єдиного податку супроводжується такими нюансами: якщо 
протягом 12 місяців ПФД не була повернута, то вона вважається безповоротною фінансовою допомогою та 
підлягає оподаткуванню [1, п. 292.11]. ПФД включається до доходу з наступного дня після закінчення 12-
місячного терміну до відповідного кварталу; “прострочена” поворотна фінансова допомога потрапляє до 
доходу того кварталу, в якому сплив 12-місячний термін. 

При переході з загальної системи оподаткування на спрощену ПФД краще погасити до переходу, так 
як однозначних трактовок з цього приводу ПКУ не містить і податкові консультації розходяться в питанні 
оподатковувати таку ПФД чи ні після переходу. 

Також ПФД не є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки дана операція не належить до постачання 
товарів, робіт, послуг [3]. 

При видачі чи поверненні ПФД готівкою існують наступні обмеження. Підприємства мають право 
здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами: 

1) між собою – у розмірі до 10 000 гривень включно; 
2) з фізичними особами – у розмірі до 50 000 гривень включно [4]. 
Бухгалтерський облік при наданні ПФД ведеться із застосуванням субрахунків: на строк менше 1 

року–377 “Інша дебіторська заборгованість”; на строк більше 1 року–183 “Інша дебіторська заборгова-
ність”; при отриманні ПФД: на строк менше 1 року – 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”; на строк 
більше 1 року – 505 “Інші довгостроковій позики в національній валюті”. При умові, що до погашення 
довгострокової ПФД залишається менше року, її обліковують на субрахунку 611 “Поточна заборгованість 
за довгостроковим позиками у національній валюті”.  
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Використання в Україні такого механізму залучення грошових коштів як ПФД мінімізує ризики та 
оптимізує податкове навантаження як для позикодавця так і для позичальника. 

 
1. Податковий кодекс України. Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
2. Цивільний кодекс України. Закон України від 16.01.2003 № 435-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 
3. Лист ДФС від 07.04.2017 р. № 7307/9/99-99-15-02-02-15. URL: https://tax.gov.ua/baneryi/podatkovi-

konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/72001.html 
4. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Постанова НБУ від 

29.12.2017 р. № 148. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ  
ЇХ ОБЛІКОВОГО ВИЗНАННЯ  

 
При здійсненні господарської діяльності трапляються події, коли період визнання доходу підприємст-

ва, для отримання якого здійсненні витрати, не співпадає з періодом їх виникнення. У такому випадку, і 
з’являється специфічний об’єкт обліку – витрати майбутніх періодів. До моменту визнання доходу, що сто-
сується цих витрат, вони визнаються активами підприємства та відображаються окремою статтею в активі 
балансу. Склад витрат майбутніх періодів не є остаточно визначеним, а у зв’язку з динамічними змінами у 
середовищі функціонування підприємства, відбувається і постійне розширення їх номенклатури.  

Таким чином, витрати майбутніх періодів – це відтерміновані у часі свого визнання витрати, які 
сплачені в одному звітному періоді, але визнані будуть в інших звітних періодах [1]. Витрати через 
використання у бухгалтерському обліку принципу нарахування та відповідності доходів і витрат.  

Головною умовою визнання витрат витратами майбутніх періодів є здійснення попереднього платежу, 
тобто відбувається повна авансова оплата за послуги, які будуть надаватись впродовж майбутнього періоду. 

До критеріїв визнання витрат майбутніх періодів відносять такі: вартість витрат можна достовірно 
визначити; існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигід; відображаються у бухгалтерському обліку 
одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань; період визнання доходу, для отримання якого 
здійсненні витрати, не співпадає з періодом їх виникнення [2]. Визнання витрат майбутніх періодів може відбу-
ватися в момент фактичного отримання послуг, для отримання яких були здійснення авансові платежі або в 
періоді коли підприємство почало використовувати продукт, здійснених попередніх витрат. 

Для облікового відображення витрат майбутніх періодів використовують однойменний рахунок 39, що 
призначений для узагальнення витрат, які виникли у звітному періоді, але підлягають до віднесення на 
витрати в майбутніх звітних періодах. Для ефективної організації аналітичного обліку витрати класифікують 
в розрізі видів діяльності підприємства (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Номенклатура витрат майбутніх періодів в розрізі видів господарської діяльності 

Вид діяльності Витрати майбутніх періодів 

Операційна 
діяльність 

Адміністративні 
витрати 

- витрати, пов’язані з купівлею-продажем програмного забезпечення; 
- витрати на підписку періодичних видань; 
- витрати на оплату телефонних послуг, інтернету. 

Витрати на збут - витрати, пов’язані з рекламою продукції; 
- витрати на оплату телефонних послуг, інтернету. 

Інші операційні 
витрати 

- витрати, пов’язані з нормо-підготовчими роботами; 
- витрати, що пов'язані з гірничопідготовчими роботами, а також з роботами в 
сезонних виробництвах; 
- витрати, пов’язані з освоєнням нових організацій, виробництв, цехів та агрегатів; 
- витрати, пов’язані зі сплатою орендного платежу за користування основними засобами; 
- витрати по перебазуванню підрозділів організації. 
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Продовження табл. 1 

Вид діяльності Витрати майбутніх періодів 

Інвестиційна діяльність 

- витрати з проектування об’єктів, які передбачені в планах будівництва майбутніх років; 
- витрати з переобладнання, пристосування будинків та споруд для обслуговування 
основних об’єктів будівництва, які включаються в кошторис будівництва; 
-  витрати на придбання ліцензій. 

Фінансова діяльність - витрати, пов’язані зі сплатою лізингового платежу за користування основними засобами. 

Інша діяльність 
- витрати, пов’язані зі страхуванням майна виробничого призначення; 
- витрати на консервувацію, а також на утримання обладнання, машин та механізмів з 
сезонним характером використання. 

 
Списання за попередньо оплачені послуги здійснюється рівномірними частинами відповідно до 

обраного способу розподілу. Подальше визнання витрат майбутніх періодів витратами звітного періоду 
здійснюється може щомісяця чи щокварталу залежно від обраної методики.  

 
1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій: Наказ міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 
291.  

2. Мельник Е. Г. Облік і контроль витрат майбутніх періодів: теорія і методика: автореф. дис. на 
здобуття ступеня канд. екон. наук:08.00.09/ Е.Г Мельник; Національна академія статистики, обліку та аудиту. – К., 
2011. – 24 с. 

 
 
 



 

257 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ  
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 
Підсекція «Компетенції майбутнього в HR-менеджменті» 

 
В. Біганська 

студ. групи ЕК-33 
Науковий керівник – к. е. н., доц. каф. МПА Винничук Р. О. 

 
WORK-LIFE BALANCE: ПРАКТИКА ЗАРУБІЖНИХ КОМПАНІЙ  

І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 

Словосполучення «work-life balance», або ж баланс між роботою й особистим життям, зараз набуло 
великої популярності. Щоб бути справді задоволеними, люди не можуть займатися лише роботою чи 
розвагами – їм потрібно мати і те, і інше. У сучасному світі, коли в кожного під рукою завжди є смартфон, на 
який незалежно від часу доби можуть надходити ділові дзвінки чи повідомлення, складно хоч на мить забути 
про роботу та зосередитися на відпочинку, сім’ї, друзях чи хобі. Люди, у яких баланс між життям і роботою 
порушується, відчувають, що дещо у своєму житті пропускають, і часто перебувають у поганому настрої. 
Така перевантаженість роботою нерідко призводить до емоційного вигорання. Внутрішню гармонію можуть 
втратити не лише трудоголіки, а й ті, хто присвятив себе домогосподарству чи материнству, забувши про 
успішну кар’єру та самореалізацію в суспільстві [1]. 

Згідно з дослідженням Global Talent Trends-2022, головним пріоритетом для співробітників стала гнучкість 
work-life balance. Люди хочуть працювати в компаніях, які цінують їхній час, фізичний та емоційний добробут [2]. 
Забезпечення балансу між роботою й особистим життям несе позитивний ефект як для працівників, так і для 
організації. Працівники стають більш задоволеними своєю роботою, в них знижується рівень стресу, покращується 
фізичне та психологічне здоров’я. Натомість для підприємства можна виділити такі переваги, як підвищення 
продуктивності праці співробітників, гарна репутація компанії як роботодавця, зниження плинності кадрів, змен-
шення прогулів і запізнень, більша мотивація працівників [3, ст. 4].  

За кордоном уже давно почали активно впроваджувати заходи для покращення балансу між роботою та 
життям, і це приносить вражаючі результати. Наприклад, в Ісландії у 2015-2019 роках з подачі міської ради 
Рейк’явіка та національного уряду проводили тестування переходу на 4-денний робочий тиждень зі 
збереженням попередньої заробітної плати. За словами дослідників, випробування мали приголомшливий 
успіх: продуктивність праці залишилася незмінною або збільшилася в більшості випадків [2]. 

Розглянемо також приклади реалізації заходів work-life balance в конкретних іноземних організаціях. 
До прикладу, американська компанія Slack уникає занадто затишних офісних просторів, щоб спонукати 
співробітників йти додому раніше. Слоган «Work hard and go home» закріпився не тільки у філософії 
компанії, але й на стінах штаб-квартири [3, ст. 7]. Інша компанія – розробник мережевого обладнання Cisco 
не вказує співробітникам, коли і як працювати. Натомість кожен працівник може сам обирати зручний 
робочий час. Молодим батькам в Cisco дозволяють працювати віддалено. Компанія в сфері охорони здоров'я 
Vynamic впровадила свою політику «zzzMail», згідно з якою всі співробітники повинні утримуватися від 
відправки листів колегам з 22:00 до 6:00 в будні, а також в суботу й неділю. Внаслідок цього задоволеність 
працівників зросла до 90%. Це ще раз підтверджує, що девіз компанії «Life is Short. Work Healthy» працює [4]. 

В Україні ситуація з балансом робота-життя гірша, ніж за кордоном. Тільки 13% роботодавців України 
приділяють увагу питанню понаднормової праці своїх співробітників, а work-life balance програми є тільки у 2% 
компаній [4]. Все ж, деякі організації почали впроваджувати заходи для покращення цього балансу у своїх пра-
цівників. Наприклад, компанія Lifecell запровадила гнучкий графік праці: зручний час початку/завершення роботи 
за умови 40-годинного робочого тижня, і додала ще 4 дні до основної відпустки [3, ст. 7].  

Загалом, для покращення work-life balance в Україні можна запозичити практику іноземних компаній, а 
також запропонувати такі заходи, як встановлення чітких меж для клієнтів щодо годин роботи підприємства; 
підвищення уваги до працівників і їх індивідуальних потреб; зосередження не на кількості відпрацьованих 
годин, а на продуктивності. Завдяки цьому можна покращити добробут не тільки працівників, але й компаній. 

 
1. Rabota.ua/Work-life balance: 5 основних правил для досягнення гармонії. URL: 

https://budni.rabota.ua/ua/career/work-life-balance  
2. Laba/Краще працювати – більше відпочивати: як полегшити життя своїй команді. URL: https://l-a-

b-a.com/uk/blog/3144-luchshe-rabotat-bolshe-otdyhat-kak-oblegchit-zhizn-svoey-komande  
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4. HURMA/Work-Life Balance: кейси зарубіжних компаній + чек-лист по балансуванню. URL:  
https://hurma.work/blog/work-life-balance-kejsi-zarubizhnih-kompanij-chek-list-po-balansuvannyu/  
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА:  
ЗДОБУТКИ ТА РИЗИКИ 

 
Ми живемо у такий час, коли активно піднімається багато соціальних питань. Гендерна нерівність, 

ейджизм, расизм, екологічні катастрофи, війни, безробіття – ці, та інші проблеми зараз як ніколи актуальні. 
КСВ є відповіддю компаній на ті чи інші соціальні питання та ситуації. 

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – це активна позиція компанії щодо певних соціаль-
них проблем. КСВ проявляється у відповідальному ставленні до свого продукту чи послуги, споживачів та 
працівників, у спонсорстві проєктів з етично-моральною цінністю. Також це може бути будь-яка інша 
допомога, ініціатива щодо покращення життя суспільства. КСВ схоже на благодійність, проте відрізняється 
тим, що необхідна постійна звітність компанії про свою діяльність у напрямку вирішення певного питання 
[1]. Корпоративна соціальна відповідальність опирається на низку міжнародних нормативних документів, 
таких як: Глобальний договір ООН, Глобальні принципи Саллівана, Рекомендації Організації з економічного 
співробітництва та розвитку щодо діяльності багатонаціональних корпорацій, Принципи всесвітньої 
корпоративної відповідальності, Принципи ведення бізнесу на засадах концепції корпоративної соціальної 
відповідальності, стандарт соціальної відповідальності ISO 26 000 та ін. [2]. 

Безперечно, у прийнятті компанією КСВ, є багато переваг. Перш за все, КСВ демонструє цінності 
підприємства і позитивно впливає на його репутацію. Також КСВ сприяє зростанню добробуту в суспільстві, 
адже інвестуючи у покращення фізичного та психічного стану працівників, компанія зможе підвищити 
прибутки завдяки зростанню працездатності, а вклад у розвиток спільноти, скоріш за все, приверне увагу ще 
більшої кількості потенційних споживачів та інвесторів. Враховуючи не найкращий екологічний стан пла-
нети, компанії можуть долучатися до заходів збереження довкілля, що є плюсом для кожної людини. Якщо 
узагальнити, то є три головні принципи корпоративної соціальної відповідальності: люди, планета й еконо-
мічний добробут – і вклад компанією у кожну із цих сфер матиме позитивні наслідки [3]. 

Проте у прийнятті КСВ можна виділити і певні недоліки. По-перше, поява ще одного, практично 
благодійного, напрямку діяльності спричинює додаткові витрати, що впливає на зростання собівартості 
продукції. Це порушує принцип максимізації прибутку. Можлива ще така ситуація, що компанія починає 
вводити КСВ без належних знань як задовольняти соціальні потреби. Саме цей непрофесіоналізм може 
негативно вплинути на її репутацію. Також підприємство може почати свою діяльність у цьому напрямку 
лише з рекламною метою. Викриття таких мотивів чи дій матимуть нищівні наслідки для компанії [4]. 

На міжнародному ринку є достатньо досвіду успішної КСВ підприємств. В Україні це поняття поши-
рилось відносно недавно, але у нас уже є декілька позитивних прикладів. Особливо під час пандемії та після 
повномасштабного вторгнення росії багато компаній оголосили про різні проєкти, наприклад, Компанія Avon 
в рамках благодійної програми «Місія роти насилля над жінками» збирає кошти, які спрямовують на 
допомогу жінкам, які постраждали від сексуального чи фізичного насилля внаслідок військових дій в Україні 
[5]. Проєктом Київстар у сфері соціальної відповідальності є спільна ініціатива з Національною поліцією 
«Пошук Дітей» [6]. Нова пошта започаткувала соціальний проєкт, що надав можливість благодійним фондам 
та волонтерським організаціям відправляти й отримувати гуманітарні вантажі за рахунок компанії в будь-
якому відділенні по всій Україні. Особливу роль проєкт відіграв під час пандемії COVID-19, забезпечуючи 
медичні заклади необхідним обладнанням [7]. І таких прикладів є ще дуже багато. 

Підбиваючи підсумки, уже більше двадцяти років великі, середні та малі бізнеси по всьому світі 
активно беруть участь у введенні КСВ, бо така діяльність дуже яскраво показує свідомість компанії, її 
цінності. Особливо показовим і важливим стало розуміння принципів КСВ власниками бізнесу в період 
кризи, коли соціальна відповідальність фірми або компанії стає ще важливішою для всього суспільства. 

 
1. Інтернет ресурс: про КСВ 
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2. Інтернет ресурс: Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" с. 3-4 
3. Інтернет ресурс: переваги КСВ 
4. Інтернет ресурс: недоліки КСВ 
5. Кейс компанії Avon: https://my.avon.ua/1015/blahodiyni-tovary 
6. Кейс компанії Київстар: https://kyivstar.ua/uk/about/responsibility 
7. Кейс компанії Нова пошта: https://novaposhta.ua/humanitar._dop. 
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НЕМАТЕРІАЛЬНА СКЛАДОВА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

ЗАЛУЧЕНОСТІ ПЕРСОНАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ІНТЕРФОМ-ЗАХІД») 
 

Сьогодні грошове стимулювання у вигляді заробітної плати та премій перестає бути ключовим 
мотиватором. У зв'язку із цим компанії починають частіше застосовувати інструменти нематеріального 
заохочення працівників. 

Актуальність теми дослідження визначається значимістю мотивації персоналу в організаціях на 
даному етапі розвитку України. Те, наскільки ефективною є організація, визначають її співробітники. Їхня 
поведінка залежить від внутрішнього та зовнішнього середовища, але більший вплив на формування 
установок і прагнення до досягнення певного результату надає саме внутрішнє середовище [1]. 

Трудова поведінка співробітників дозволяє підприємству функціонувати, домагатися необхідних еко-
номічних показників. Однак, трудова поведінка може відрізнятися для різних людей: для одних характерна 
старанність і відповідальність, для інших – прагнення мінімального виконання обов'язків незалежно від того, 
якої якості вони будуть, чи оптимальним буде результат. Трудова поведінка визначає мотиви, у яких виділя-
ються внутрішні прагнення, що у результаті визначають ступінь активності працівника, її спрямованість. 
Значення мотивації у межах сучасних систем управління незаперечно велике, адже саме мотивація змушує 
працівника працювати з максимальної віддачею, що гарантує ефективність діяльності організації. Мотивація 
сприяє розвитку економіки країни, забезпечує рівень добробуту громадян, адже будь-яка людина працює для 
того, щоб заробити, що дозволить їй задовольнити власні потреби, і саме цей фактор істотно впливає на прояв 
активності людини у трудовій діяльності. 

У будь-якій справі потрібен мотив, тому мотивацію можна розглядати як інструмент, що дозволяє 
стимулювати трудову діяльність працівника. Мотивація ґрунтується на залученні до процесу зацікавленості 
бажань та інтересів, тому вона може загалом розглядатися з двох сторін. З одного боку виступають особисті 
потреби, які змушують знаходити джерела їхнього задоволення. Джерело забезпечить дохід, тобто людина 
має працевлаштовуватися, щоб мати можливість матеріального задоволення власних бажань і потреб. З 
іншого боку мотив може бути розглянутий як благо, яке може запропонувати організація працівнику, його 
розмір та ступінь співвідношення з бажаннями та потребами [2.] 

Нематеріальна мотивація не орієнтована на використання коштів чи винагород у матеріально – 
речовинної формі, але вона враховує психологічні особливості колективу загалом і конкретних працівників 
усередині нього. У такій системі важливий індивідуальний підхід до кожного працівника: якщо для однієї 
людини заохочення керівництвом – це важливий мотиватор, то іншим заохочення може розглядатися як нор-
мальне ставлення у виконання трудових обов'язків. Складність розробки системи нематеріальної мотивації 
визначається тим, що керівник повинен вибрати тип мотивації, що підходить конкретному співробітнику. 
Вибрані методи індивідуальні, вони не можуть бути застосовні однаково всім працівникам без винятку, 
оскільки можуть або дати різний ефект, або не проявити ефекту для деяких співробітників взагалі, саме тому 
важливо визначити правила і підходи до розробки системи нематеріальної мотивації [3]. 

У нашому досліджені розглянуто систему нематеріальної мотивації, що діє на підприємстві ТОВ 
«ІНТЕРФОМ-ЗАХІД». Для характеристики існуючих форм мотивації було розроблено мотиваційний профіль 
персоналу. У результаті чого було виявлено основні існуючі проблеми у сфері мотивації на підприємстві, 
виділено недоліки нематеріальної форми мотивації, а також визначено основну спрямованість персоналу у 
сфері стимулювання. Матеріальна мотивація є досить дієвою, а нематеріальна внутрішня мотивація виражена 
досить слабо. Кар'єрні амбіції не задовольняються, мотивація задоволення професійних потреб розвинена 
слабо. Самореалізація працівників відсутня. Переважний склад працівників відноситься до того типу, для 
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яких найбільш ефективною є система матеріальної мотивації, проте, виділяється і група працівників 
професійного типу, орієнтована на утримання праці, а не на її вартість. 

 
1. Амстронг А., Стівенс Т. Оплата праці. – Дніпро: вид-во Баланс, 2018. – 572 с. 
2. Колот А.М. Мотивація персоналу: підруч. / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2017. – 337 с. 
3. Мотивація праці персоналу сучасних організацій (організаційно-управлінський аспект): [моно-

графія] / П.З. Капустянський. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 155 с. 
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ПЕРСПЕКТИВИ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
У сучасному світі, коли абсолютно все змінюється, у тому числі в технологіях, зростають вимоги і до 

людей, як суб’єктів форми спілкування з оточенням. У процесі еволюції людина відчула істотний вплив змін, 
які, хоч були й викликом тоді, стали перевагою вже сьогодні. Що буде далі у майбутньому – важко 
передбачити, але можна припустити, що зміни будуть істотними.  

Перш за все, те, що сьогодні притаманне працівникам у сфері менеджменту персоналу та є їхньою 
перевагою, особливістю, відмітною рисою, стане обов’язковим у майбутньому. Зростатиме рівень 
конкуренції висококваліфікованих працівників, тому що освіченими людьми важче керувати. Як результат,  
постійний розвиток, навчання, здобуття знань – запорука досягнення вищого рівня особистості (підвищення 
кваліфікації персоналу для успішного розвитку ділової кар’єри).  

Важливим буде непохитність у своїх рішеннях (правильних), впевненість як основний чинник у процесі 
діяльності. HR-менеджери повинні оперувати усіма навичками та набувати нового досвіду для самовдосконалення. 
Вони мають володіти самоконтролем, самодисципліною та вмотивованістю, що є основою для становлення 
індивіда та його особистісного росту. Найважливішою вимогою до особистісних якостей HR-менеджерів стане 
контролювання емоціями, тому що той, хто вміє контролювати своїми почуттями, вміє керувати життям, а отже – 
підлеглими. Внаслідок цього, персонал буде поступово переймати ці риси підсвідомо, тому що той (керівник), хто 
вагається у своїх рішеннях, демонструє власну невпевненість [1, ст. 87].  

Виникне потреба у менеджерах із психологічними компетенціями. Чи не найголовніший аспект – 
необхідність у розумінні людей, їхніх проблемах, відчуттях. Кожен починає працювати краще, відчуваючи 
соціальний захист, підтримку свого еталонного керівника, який несе відповідальність за підлеглих. 
Кваліфікований HR-менеджер не карає за помилки, а вірить в людей, саме це надає їм більшої впевненості у 
собі та сумлінності [2, ст. 3].  

Гостре почуття справедливості, чітка позиція – ще один чинник, характерний для керівника. Якщо зараз у 
деякий сферах присутнє “залагодження справ”, у майбутньому це стане абсолютно неприпустимим [1, ст. 88].  

Ще однією відмінною рисою буде можливість невиходу працівника на роботу внаслідок так званого 
“вигорання”. Зараз цьому не надають особливого значення, проте зі збільшенням обов’язків працівник не 
зможе весь час нести цей тягар.  

Співпраця, зокрема, також вагомий фактор, коли спільні зусилля дають вагомі результати та можна 
“пожинати плоди”. Робота в команді, допомога, виправлення та доповнювання одне одного – досить цінна 
річ, на кшталт критики, яка часто стає рушієм процесу. У ході виконання завдань можуть виникати 
конфлікти, саме їхнє вирішення стає ще однією вимогою до компетенції керівника.  

Визначеність планів, стратегія підприємства – стане ще більшою вимогою для HR-менеджерів на 
зосередженні правильного мотивування своїх працівників. Передбачено різні способи мотивування: від 
примусу до матеріальної форми мотивації.  

Говорячи про всі ці компетенції, які здебільшого притаманні лідерові, HR-менеджер повинен надихати 
людей, бути особисто привабливим, імпонувати їм, адже перше враження складається із зовнішнього 
вигляду. Він постійно має працювати над собою, тому що люди не будуть за ним йти, якщо він не буде 
прагнути прихилити їх.  

 
1. Наполеон Гілл. «Думай і багатій». 2021. С. 87-88.  
2. Х. С. Столярук. Вибір компетенцій HR-менеджера відповідно до загальної стратегії організації. 

2010. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32606939.pdf С. 364-366.  
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ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ  
 
В умовах сучасного розвитку інноваційної економіки підвищуються стандарти якості людського 

капіталу, що, відповідно, потребує витрат на його формування й розвиток. Визначення сутності категорії 
«інвестування в людський капітал», з нашої точки зору, є всі цілеспрямовані витрати на формування та 
розвиток людини в грошовій або іншій формі (на освіту, професійну підготовку, підвищення кваліфікації, 
охорону здоров’я, мобільність, духовність тощо), що можуть сприяти вдосконаленню професійного та 
інтелектуального зростання людини, розвитку творчості та креативності, що принесе в майбутньому дохід як 
особистості, так і суспільству в цілому. 

Інвестування в людський капітал здійснюється таким шляхом: вкладення таких ресурсів – кошти, час 
праця. До таких капіталовкладень можна віднести видатки на навчання та підвищення кваліфікації, 
покращення стану здоров’я і демографічної ситуації в країні, розвиток комунікативних здібностей індивідів 
тощо. Варто зазначити, що основним рушієм розвитку людського капіталу є створення ефективної соціальної 
політики держави [1]. 

Якщо розглянути питання детальніше, то в економічній літературі розрізняють три основних види 
інвестицій в людський капітал.  

1. Витрати на освіту, включають загальну і спеціальну, формальну і неформальну освіту, підвищення 
рівня знань, умінь і навичок людини, підготовку за місцем роботи і т. д., є основним видом інвестицій в 
людський капітал. Освіта і професійна підготовка, збагачуючи людину знаннями і вміннями, збільшують 
обсяг людського капіталу.  

2. Витрати на охорону здоров'я мають велике значення. Гарне здоров'я передбачає витрати на 
профілактику захворювань, медичне обслуговування, дієтичне харчування і поліпшення життєвих умов, що 
подовжує тривалість життя, підвищує працездатність і продуктивність праці робітників.  

3. Витрати на мобільність, завдяки яким працівники мігрують з місць з відносно низькою продуктивністю в 
місця з більш високою продуктивністю, являють собою найменш очевидну форму інвестицій в людський капітал, 
так як наймані робітники втілюють в собі майбутній потік трудових послуг [2]. 

При наявності обмеження фінансових ресурсів та можливостей інвестування підприємством коштів у 
людський капітал здійснення заходів із професійного розвитку працівників має бути підпорядковано сучасній 
виробничій необхідності, тобто потрібно професійно розвивати саме тих працівників, які прямо впливають на 
конкретні результати діяльності підприємства, від яких залежить спроможність підприємства майбутнього 
розвитку, перш за все, – інноваційного.  

Проте за будь-яких умов спочатку інвестування слід здійснювати в управлінські кадри тому, що 
особливо ця категорія працівників є найбільш мобільною та саме вона, активно реагує на заходи 
мотиваційно-стимулюючого характеру, а результативність, здійснених ними правильних управлінських 
рішень роблять найбільший позитивний вплив на загальні результати та кінцеві фінансові показники 
діяльності підприємства [3]. 

Отже, від того, наскільки економічно доцільною буде програма розвитку, періодичність та місце 
здійснення інвестування в людський капітал особливо управлінського працівника, значним чином залежать 
ступінь його подальшого закріплення на підприємстві та розвиток самої установи. 

 
1. ШАХНО А.Ю., ФЕДОРЕНКО, Т. В. Інвестування в людський капітал як чинник зростання 

конкурентоспроможності національної економіки. 2021. PhD Thesis. Криворізький національний 
університет. 

2. ТАРАСЕНКО, К.; ЛЕВЧЕНКО, А. ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ. НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 
2021, 154. 

3. ЗАХАРОВА, О.В.. Інвестування у людський капітал як важіль активізації інноваційного 
розвитку. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні 
науки, 2020, 56: 70-81. 
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АНАЛІЗ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 
Державні заклади вищої освіти повністю підконтрольні Кабінету Міністрів України, а особливо 

Міністерству освіти та науки, а також  діяльність ЗВО корегується відповідно до змін законодавства та 
ухвалення бюджетів. Це означає, що будь-яка державна інституція відштовхується від  можливостей, а не від 
потреб чи вимог сьогодення. Це провокує низку проблем, а особливо у забезпеченні висококваліфікованим 
наукова-педагогічним персоналом.          Адже методи мотивації та заохочення  державного сектору трохи 
поступаються приватним, та й  далеко не кожен спроможний чи готовий до науково-педагогічної праці, хоч 
переваги вона також має. 

На прикладі Національного університету «Львівська політехніка» було проаналізовано  структуру 
персоналу і виявлено  стрімкі коливання з тенденцією до зменшення саме науково-педагогічних працівників. 
Також збільшилася  кількість працівників, які працюють за сумісництвом. Вважаю, що причиною зменшення 
молодих вчених є низький рівень заробітної плати,  а також через тривалий процес здобуття наукових 
ступенів, адже нинішнє покоління за теорією поколінь здебільшого не схильне довго працювати на результат. 
Але і для «осілих» педагогів , які мають різні доплати, це не гідний заробіток відносно інших професій та у 
порівнянні з іншими розвинутими державами. 

Однак на якість освіти впливає не лише викладацький склад та їхній професіоналізм. Так склалася 
державна освітня система, яка зорієнтована на кількість, а не на якість в усіх аспектах, що  практично у будь-
якому університеті більше студентів навчається на комерційній основі,  які у свою чергу забезпечують 
грошові надходження у бюджет закладу. Тому, чи студент навчався чи ні, а скоріш за все, матиме документ 
про вищу освіту.  Власне, наступна причина – це самі студенти (це вже перетворилося у моду, а не є 
необхідністю), які у пріоритетності на перше місце ставлять роботу, а на друге – навчання. Часто такі 
студенти не вміють поєднувати ці сфери діяльності гармонійно і навчання не є якісним. Переважно такій 
молоді педагоги йдуть на зустріч, адже з одного боку вони є заручниками освітньої системи, а з іншого – 
студент це вже доросла людина і сама має думати про своє майбутнє. Як на мене, така неоднозначність 
шкодить і іміджу університету, і престижу вищої освіти загалом по Україні (а їхнє знецінення в свою чергу і 
наштовхує студентів іти на роботу, адже хтозна, чи знадобиться їм освіта, а так досвід здобувають). Вся ця 
ситуація схожа на нерозривне коло. 

Щоб підвищити ефективність освітнього процесу та розв’язати окреслені проблеми, варто звернути 
увагу на: 

• Більш ретельний відбір  абітурієнтів. Окрім результатів ЗНО, звертати увагу і на особові справи 
(характеристики з попередніх закладів навчання), проводити вступні співбесіди та конкурси, 
написання мотиваційного листа, проходження ментальних та психологічних тестів; 

• Більш вимогливий, але справедливий підхід до оцінювання знань та відвідування занять сту-
дентами. Створення наукового осередку з дійсно винахідливих та талановитих студентів, які дійсно 
мають нові ідеї і їх доречно втілювати в життя, а не залишати на папері та винагородження  
винахідників та педагогів. 

• Реформування наявної системи методів та способів перевірки безпосередньо самого навчального 
процесу та якості виконання педагогами  своїх професійних обов’язків з одночасним моніторингом 
рівня підготовки та обізнаності студентів з дисциплін  планово та позапланово. 

 
1. Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на 

Конференції трудового колективу  27 січня 2022 року [Електронний ресурс] // Національний університет 
«Львівська політехніка» – Режим доступу до ресурсу: https://lpnu.ua/rektor/zvit-rektora-za-2020r-konferentsiia-
trudovogo-kolektyvu-28-sichnia-2021-r 

2. Організація освітнього процесу Національного університету «Львівська політехніка»[Електронний 
ресурс] // Національний університет «Львівська політехніка» – Режим доступу до ресурсу: 
https://lpnu.ua/kontseptsiia-osvitnoi-diialnosti 

3. Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка» 
[Електронний ресурс] // Національний університет «Львівська політехніка» – Режим доступу до ресурсу: 
https://lpnu.ua/pravyla-vnutrishnogo-rozporiadku 
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КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО В HR МЕНЕДЖМЕНТІ 
 

У сучасних умовах основною роллю HR менеджменту є розвиток кадрового потенціалу, та сприяння 
різносторонньому, професійному внеску персоналу у досягнення спільних цілей організації. 

Безпосередній обов’язок HR-менеджера полягає у забезпеченні оптимальної організації роботи персоналу, 
завдяки створенню сприятливих умов для плідної співпраці, ефективної взаємодії усіх членів команди, залучення 
персоналу до прийняття управлінських рішень, забезпечення синхронізації роботи та системності в обміні 
інформацією[1]. 

 На тлі цифрової трансформації в усьому світі з’явилося кілька нових тенденцій у людських ресурсах, 
зокрема штучний інтелект, машинне навчання, аналітика людей, навчання VR, досвід співробітників, 
віддалена робота, силові навички та підвищення кваліфікації. Застосування компетентного підходу в 
управлінні персоналом передбачає визначення видів компетенцій, необхідних для успішної діяльності 
менеджера з персоналу, який повинен володіти такими навичками: 

1. Кадрова аналітика є однією з пріоритетних навичок для більшості організацій. Це містить в собі 
аналіз і звітність кадрових даних для вимірювання впливу кадрових показників на ефективність бізнесу. Та-
ким чином, аналітика персоналу – це підхід до управління людськими ресурсами, який базується на даних. 
Людська аналітика є важливою навичкою для спеціалістів з управління персоналом, яка допоможе їм 
ретельно виявляти, навчати та утримувати виняткових працівників. 

2. Комунікативні навички є ключовими елементами кадрового професіонала, оскільки комунікація, 
переконання, коучинг, консультування, здатність до адаптації та організаційні навички є неоціненними в 
сучасному робочому середовищі. 

3. Однією з основних навичок, якими повинен володіти фахівець з кадрів, є ефективний підбір персо-
налу. Зростання поточного бізнес-середовища підвищило потребу включати ефективні маркетингові методи в 
процес найму, щоб зібрати найкращих працівників з усіх заявок. 

4. Ще одна важлива навичка, яка є необхідною у 2022 році, – це технічне ноу-хау HR-технологій. Не 
відставати від трендів штучного інтелекту та навчання VR допоможе зберегти перевагу на ринку над 
конкурентами. Якщо говорити про застосування VR  у бізнесі, спочатку технології використовували ком-
панії-виробники комп'ютерних ігор та студії, на яких знімали повнометражні фільми. Зараз VR відкриває весь 
свій потенціал: бізнеси починають застосовувати віртуальну реальність не тільки для розваги користувачів, 
але і як канал комунікації зі споживачем [2]. 

Пандемія COVID-19 завдала серйозних збитків ринку офлайн-освіти, і тепер важко уявити цю сферу 
без діджиталізації. Саме тому VR-технології будуть особливо потрібні на ринку в 2022 році: вони додають 
інтерактивність у стандартний урок, а також дозволяють студентам бути залученими до навчального процесу 
в режимі онлайн з будь-якого куточка земної кулі [2]. 

Багато видів діяльності з управління людськими ресурсами, як-от наймання, навчання та розвиток, 
адаптація співробітників тощо, підтримуються передовими технологіями. 

5. Іти в ногу з майбутніми потребами, як було сказано раніше, є однією з найважливіших навичок 
спеціалістів з управління персоналом. Маючи знання щодо передбачення майбутніх потреб, HR-менеджер 
зможе вирішити кадрові проблеми, які можуть виникнути. Планування робочої сили – це навичка, яка 
допоможе аналізувати, прогнозувати та забезпечувати відповідну кількість робочої сили. 

Отже, HR-фахівець повинен буде зосередитися на просуванні корпоративних цінностей і дотриманні 
високих внутрішніх етичних стандартів, створенні умов для ефективної співпраці та спільного прийняття 
рішень [3]. Знаходити відповіді на виклики трендів ринку праці: різноманітність форм зайнятості та фінан-
сування бізнесу, робототехніка, штучний інтелект, зростання міграції населення та мобільності робочої сили, 
а також доступ до більшої освіти та досвіду в глобальному масштабі. Завдання сьогоднішнього HR-
менеджера – вміти розуміти, шукати та мотивувати співробітників, а також навчити керувати командами, які 
будуть складати основну складову персоналу. 

 
1. Костюченко О. Роль HR-менеджера в побудові ефективної роботи / О. Костюченко, Е. Полякова / – Ре-

жим доступу:https://yur-gazeta.com/publications/legal-business-in-ukraine/rol-hrmenedzhera-v-pobudovi-efektivnoyi-
roboti.html  

2. Навчання VR // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://l-a-b-a.com/uk/blog/2972-trendi-vr-u-riteyli-
reklami-ta-navchanni 
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БАЛАНС РОБОТИ ТА ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

У сучасних українських реаліях, щоб забезпечити себе та свою сім’ю, українці часто працюють 
понаднормово, на декількох роботах, ставлять роботу сенсом свого життя. Крім того з боку роботодавців не 
простежується високої зацікавленості в забезпеченні працівникам балансу «життя-робота». Це призводить до 
цілої низки негативних наслідків, зокрема, професійного або емоційного вигорання, внутрішніх та 
міжособистісних конфліктів, стресів, депресії, загальної перевтоми. І саме встановлення балансу між життям 
та роботою може вирішити ці проблеми, зокрема шляхом зміцнення психологічного та фізичного здоров’я 
персоналу [1, ст. 2]. 

За результатами проведеного мною опитування серед студентів НУ «ЛП», у якому взяло участь 65 
учасника (з яких 89,2% – жінки, 10,8% -чоловіки; з них 32,3% навчаються на 4 курсі, 29,2% на першому курсі, 
20% на третьому курсі, 15,4% на другому курсі, 1,5% на першому курсі магістратури та 1,5% на другому 
курсі магістратури) 69,2% опитаних  раніше чули про поняття балансу «робота-життя», 10,8% опитаних не 
стикалися з цим поняттям та 20% опитаних відповіли «важко відповісти». Також я дізналася, що 60% 
опитаних зосередилися на навчанні, 35,4% поєднують навчання та роботу, а 4,6% зосередилися на роботі.  

Баланс між роботою та особистим життям є основним фактором успіху в кар'єрі для чоловіків і жінок.. 
Хороший баланс може зберегти розсудливість, коли люди стикаються зі стресом, пов'язаним з роботою, тому 
важливо розставити пріоритети з цього питання. Без досягнення цієї рівноваги неможлива повна реалізація 
людини як особистості. 

Я дослідила, що для студентів є важливішим: 83,1% опитаних стверджують, що для них – це досягти 
балансу, між роботою та особистим життям для 4,6% опитаних є важливим особисте життя та 4,6% відповіли, 
що для них є важливим робота та кар’єра, а 7,7% опитаних відповіли «важко відповісти». А також студенти 
дали відповідь про співвідношення навчання/роботи до особистого життя, 24,6% опитаних надали перевагу 
співвідношенню 75/25, однакову кількість отримали співвідношення 60/40 та 40/60 по 23,1%, 12,3% опитаних 
проголосували за 25/75, 9,2% – 50/50, по 3,1% отримали співвідношення 90/10 та 10/90. 

Роль роботи в світі з кожним роком змінюється. Якщо спочатку вона була необхідною умовою 
існування, то сьогодні може і має бути джерелом особистого задоволення. У наш час і за нинішньої 
економічної ситуації, головною метою компаній є отримання прибутку і контроль над коштами. Проте 
недотримання балансу між роботою і сімейним життям може спричинити втрату компанією частини 
прибутку. Виконання значних обсягів роботи нерідко призводить до стресу, захворювань, депресії. Вони 
можуть проявлятись у відсутності на робочому місці, недостатньо професійним виконанням обов’язків, 
збільшенні кількості помилок і зменшенні мотивації [2, ст. 5]. 

В наш час велику частину часу люди приділяють роботі. Законодавчими актами України тривалість 
робочого часу працівників не може перевищувати 40 год на тиждень [3]. 

В країнах Європейського союзу станом на 2021 рік найбільшу кількість середніх звичайних годин 
роботи на тиждень мають такі країни: Сербія – 43,2 годин, Греція – 41,3 годин, Польща та Болгарія по 40,4 
години, Румунія 40,2 години роботи. А найменшу кількість: Нідерланди 31,5 годин, Данія – 34,6 годин. Інші 
країни працюють по 35-40 годин на тиждень [4]. 

За результатами опитування студентів, 24,6% опитаних витрачають 21-30 годин на тиждень на 
навчання/роботу такий самий відсоток і тих хто навчається/працює 11-20 годин на тиждень, 18,5% студентів 
більше 40 годин часу витрачають на навчання/роботу, а 16,9% – 31-40 годин на тиждень та 9,2% до 10 годин 
на тиждень. 

В нашому часі багато людей почало працювати з гнучким стилем життя і більшою свободою, а саме 
перейшли на роботу віддалену з доми. При такій роботі: не потрібно витрачати час на поїздки транспортом на 
роботу й додому, а можна сидіти за столом у кухні й натхненно клацати по клавіатурі ноутбука. Якщо весь 
свій час ви витрачаєте на роботу, дорогу до офісу на це просто не залишається жодних сил. І це одна з 
головних переваг віддаленої роботи – можливість вільно планувати свій графік та приділяти більше часу для 
спілкування з близькими та дорогими для вас людьми.   

Відсоток зайнятих дорослих, які працюють вдома віком від 15 до 64 років в країнах Європейського 
Союзу у 2020р.: найменший показник в Болгарії – 3% та в Румунії – 3,1%, а найвищий показник в 
Люксембург – 44,5%. А в 2021 році найменший показник також в Болгарії – 6,5% та Румунії – 6,6%, а най-
вищий показник зайняли Нідерланди – 50,5% [4]. 
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Віддалена робота для деяких людей стає хорошим варіантом для кращого поєднання роботи і 
особистого життя. З кожним роком в країнах ми спостерігали збільшення відсотку зайнятих дорослих, які 
працюють вдома. Найбільше віддалена робота популярна в країнах Європейського Союзу з найбільш 
розвинутою економікою. До таких країн звичайно ж відносяться: Нідерланди, Швеція, Німеччина, Данія, 
Люксембург, Австрія, Фінляндія, Бельгія, Франція та Австрія. 

В проведеному мною дослідженні 40% студентів прагнуть до онлайн роботи, 25% прагнуть працювати 
офлайн та 21,5% ще не оприділилися. 

Мерфі Ф. і Доерті Л. [5, с. 252-277] наголосили на неможливості вимірювання співвідношення «особистого» 
й «робочого», адже поняття гармонії у кожного найманого працівника сильно індивідуалізоване. На мою думку, 
знайти баланс між роботою та особистим життям надзвичайно складно, але можливо. В нашому сьогоденні 
більшість людей мають більш тривалий робочий день і в них зовсім мало залишається часу на особисте життя. Але 
все ж варто не розподіляти години дня між роботою та особистим життям, а скоріше бути гнучкими для виконання 
завдань у своєму робочому житті, маючи час і енергію, щоб насолоджуватися особистим життям. Бувають дні, 
коли ви працюєте довше, щоб в кінці тижня у вас був час займатися іншими справами. 

Для удосконалення балансу роботи потрібно: 1) встановити правильно межі між роботою і особистим 
життям; 2) стати більш продуктивним в роботі, щоб мати більше вільного часу; 3) навчитися визначати 
пріоритети; 4) максимально мінімізувати відволікання при роботі. 

Перевагами для працівників при вдалому балансі такі: підвищення задоволеності роботи; зниження 
рівня стресу, краще фізичне та психологічне здоров’я; працівник має можливість регулювати свій робочий 
час; (робочий час витрачається тільки на робочі справи. 

Переваги для організації: гарна репутація, бренд роботодавця; зниження плинності; економія; 
покращення мотивації; зменшення прогулів та запізнень (при збалансуванні особистого життя й роботи 
працівникам не потрібно буде вирішувати особисті справи за рахунок робочого часу); збільшення лояльності 
та прихильності. 

95,4% студентів вважають, що відсутність балансу роботи та особистого життя впливає на результат 
праці, а всього 4,6% вважають, що ні. 63,1% студентів знають переваги при вдалому балансі «робота-життя», 
16,9% не знають про переваги та 20% відповіли «важко відповісти». Також 60% опитаних студентів 
відповіли, що вміють встановлювати межі між роботою та особистим життям, 10,8% відповіли, що не вміють 
та 29,2% відповіли «важко відповісти». 

Можна сказати, що програми балансу «життя-робота» потребують впровадження або вдосконалення. 
Враховуючи глобальні тенденції та результати власного дослідження, вважаю, що потреба у збалансуванні 
роботи та особистого життя буде лише зростати і в Україні і у всіх країнах світу. Оскільки – це дуже 
важливий аспект в житті людини. 

 
1. Василик А.В., Великород Д.С. Демографія. Економіка праці http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/56.pdf. 
2.Саприкіна М.А., Каба Д.В. Баланс між роботою та сім’єю: перевага для компаній та працівників. К.: 

ТОВ “Фарбований лист”, 2010. 30 с. 
3. Міністерство юстиції: робочий час та його тривалість https://minjust.gov.ua/m/str_8396#:~:text. 
4. Євростат: баланс роботи та особистого життя https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database. 
5.Murphy, F., & Doherty, L. (2011). The Experience of Work Life Balance for Irish Senior Managers. 

Equality, Diversity and Inclusion: an International Journal, Vol.30, Issue 4, p. 252-277. 
 
 

С. Бойківська 
cтуд. групи МЕ-21 

Науковий керівник – док. філ. з економіки, асист. каф. МПА Гончар С.Й. 
 

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ 
 
Повномасштабна війна росії проти України призвела до критично значущого і негативного впливу на 

людський капітал країни, адже спричинила масові вимушені переміщення населення як всередині держави, 
так і за кордон, руйнування соціальної та бізнес-інфраструктури, дестабілізацію ринків праці і зайнятості, що 
об’єктивно розвинуло цілу низку соціально-гуманітарних проблем рівня національної безпеки. Не менш 
загрозливі наслідки війни пов’язані з внутрішньою вимушеною міграцією, яка охопила майже 20% населення 
України [1].  

Незважаючи на складність реалізації політики соціального захисту в умовах війни, обов’язком держави 
є  підтримка внутрішньо переміщених осіб із недопущенням гуманітарної катастрофи, підвищення соціальної 
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напруги і акумуляції ризиків та загроз мілітарної, політичної, економічної, правової,  демографічної природи, 
а також і дестабілізації соціально-економічної  ситуації приймаючих територій, соціальної безпеки, як стану 
захищеності життєвоважливих інтересів соціуму, що забезпечується шляхом включення сукупності 
організаційно-економічних, політико-правових, етико-культурних та інших механізмів [2]. Хоча здійснити 
точну оцінку людських втрат, спричинених військовими діями, поки що неможливо, однак вже зараз очевид-
но, що разом із міграційними втратами вони призведуть до масштабної демографічної кризи, яка закономірно 
ставить під загрозу соціальний та економічний розвиток держави, її існування на загал.  Натомість лише для 
відбудови знищених міст, відновлення зруйнованої війною інфраструктури і забезпечення відновлення 
економічного зростання країна потребуватиме значного людського потенціалу, у тому числі усіх своїх 
громадян, які рятувалися за кордоном. 

Нова хвиля вимушеної української міграції, зумовлена повномасштабними збройними діями рф проти 
України, суттєво вплинула на функціонування ринків праці та сфери зайнятості [3]. В умовах війни від-
бувається структурний перерозподіл зайнятості як у галузевій, так і регіональній площинах. Велика частина 
працездатних громадян перемістилася із цивільних секторів у сектор оборони і захисту.  Вже вимальовуються 
кардинально нові тенденції у географічному розподілі зайнятості в країні. Чинниками, що формують ці 
тенденції, слугують евакуація та внутрішнє переміщення мільйонів людей із районів активних бойових дій і 
тих, що окуповані ворогом, на сході, півдні, півночі країни до умовно безпечних регіонів центру і заходу; 
переїзд (релокація) підприємств і працівників. 

Попри значні втрати людського капіталу Україна має певні  надбання.  Окреслимо основні здобутки: 
посилення національної само ідентичності, зумовила зміну цінностей населення, зміна цінностей  населення 
активізувала волонтерський рух, важливим досягненням є формування національної цифрової культури, яка 
заснована на вмінні користувачів виокремлювати правдиву, релевантну інформацію та дотриманні інфор-
маційної безпеки та гігієни. 

Україна має значні резерви щодо відновлення людського капіталу. Заходи цього відновлення мають 
охоплювати дві площини, що тісно пов’язані між собою та спрямовані на формування сприятливого 
середовища, перша – повернення громадян України на батьківщину, а друга – вибудовування ефективної 
системи формування, розвитку людського капіталу всередині країни. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 
 

Останні роки стали справжнім випробуванням для економіки України. На сьогоднішній день вона сти-
кається з різними проблемами як на державному, так і на глобальному рівнях, які стримують її розвиток та не 
дозволяють просуватися вперед. На трансформаційні зміни життя суспільства та діяльності вітчизняних підпри-
ємств перш за все вплинув тривалий карантин, спричинений пандемією COVID-19, а згодом – запровадження 
воєнного стану по всій країні внаслідок військової агресії Російської Федерації. У зв’язку із цим виникає 
необхідність щодо впровадження інноваційних підходів до управління всіма видами ресурсів підприємства, а 
особливо – персоналом, так як у такі важкі часи зберегти та змотивувати працівників є дуже важко [1]. 

Зважаючи на сучасні події, розвиток HR-менеджменту набуває все більшої актуальності. Так як 
персонал є головною частиною виробничого процесу на кожному підприємстві, то якими б не були новітні 
технології, інноваційні ідеї, але вони ніколи не будуть ефективними, приносити максимальну користь без 
високоефективної роботи, належної підготовки і кваліфікації людських ресурсів. 

Управління персоналом є дуже складним процесом, так як кожна особистість наділена індивідуаль-
ними якостями та інтелектом і не завжди піддається під контроль інших людей. Вона постійно вступає у 
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конфлікти з керівниками, прагне встановлювати свої правила та часто впливає на продуктивність праці. Тому 
основним завданням менеджера є правильна мотивація та заохочення персоналу. Адже, якщо людина працює 
тільки заради зарплати та не отримує задоволення від свої роботи, рано чи пізно вона впаде в стан 
прокрастинації і «вигорання». В основі її діяльності повинна бути ідея про те, як праця може зробити її краще 
і задовольнити ряд не тільки фізичних, а й особистих потреб. Отже, чим більше співробітник зацікавлений в 
ефективності своєї праці, тим більше сил він готовий віддавати роботі, тобто бути більш продуктивним. 
Також працівник бачить шанобливе і дбайливе ставлення до себе з боку керівництва, зацікавленість в ньому, 
як трудовому ресурсі, отже, прагне виправдовувати очікування і підвищувати якість своєї праці [2]. 

Судячи із досліджень, HR-менеджмент в Україні досі залишається застарілим та неефективним, не 
відповідає новим потребам, стратегічним завданням соціально-економічного розвитку держави. Саме тому 
він потребує постійного розвитку та вдосконалення, адже робота будь-якої організації перш за все залежить 
від правильної постанови її управлінського персоналу. 

Сучасна ситуація ставить перед нами безліч нових викликів до навчання та розвивання. А головним із 
трендів є розвиток та вдосконалення HR-менеджменту. Зараз з’явилося ще більше можливостей для дистан-
ційного навчання. Карантин змусив перейти усі підприємства на дистанційну форму роботи, що дозволило 
проаналізувати усі проблеми та складнощі та дало зрозуміти, як справлятися з ними.  

Згідно із дослідженнями, це і є поштовхом до покращення та розвитку HR-менеджменту, адже беручи 
до уваги усі фактори, які відбуваються у нашій державі потрібно вміти працювати у будь-якому середовищі. 
Зважаючи на реалії сьогодення, дистанційна форма роботи буде ще досить довго потрібна для кожного 
підприємства щоб зберегти життя та здоров’я його працівників, а можливо, навіть стане невід’ємною 
частиною робочого процесу. Саме тому потрібно удосконалювати HR-менеджмент ще більше, навчати 
управлінців правильно взаємодіяти з працівниками організації та вміти їх змотивовувати до роботи при будь-
яких обставинах. Адже, добре організована робота персоналу і дотримання усіх стратегій HR-менеджмент і є 
запорукою для успішності кожного підприємства [3]. 

 
1. Сучасні тенденції розвитку HR-менеджменту на підприємствах України [Електронний 

ресурс]:Режим доступу: https://www.proquest.com/openview/13c1e1c3e45bbb99cb813e17d0ad8af2/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=2048964 

2. Грідін О. В. HR-менеджмент в сучасних організаціях: особливості та перспективи впровадження. 
Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 
2017. Вип. 185. С. 160–172 

3. Рекомендації щодо сприяння стимулюванню заінтересованості роботодавців у підвищенні 
професійного рівня працівників / Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 
№ 564 від 3.12.2008 р. // Довідник кадровика. – 2009. – №3. – С. 44-55. 
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КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО В HR-МЕНЕДЖМЕНТІ 
 

Для кожного фахівця важливий набір навичок, які допомагають йому в роботі. Ці навички відносяться 
до професійних компетенцій. Але для того, щоб виділити саме ті навички, які в майбутньому будуть 
найбільш потрібні HR-менеджеру треба з’ясувати, а в яку ж сторону розвиватиметься сфера менеджменту, а 
саме Human Resources. 

HR-менеджмент це сфера доволі молода, і з самого початку дуже активно розвивається. Вперше термін 
«людський ресурс» (Human Resources) був використаний у кінці 19 століття, але вживали його опісля 
здебільшого у тому розумінні, що робітників сприймали як вид капітальних активів. Уперше в сучасному 
розумінні поняття «людського ресурсу» ввів економіст Едвард Бакке лише у 1958 році.[1] 

HR-менеджмент спрямований на розвиток кадрового потенціалу і сприяння вкладу працівників у 
досягнення цілей організації чи підприємства. Таким чином компанії зазвичай застосовують широкий 
діапазон методів, щоб розвинути працівника і підняти його цінність, що, зрештою, дозволить капіталізувати 
ці «людські активи».  

Раніше організації не виокремлювали працівника з поміж інших інструментів досягнення цілей. 
Робітник був саме людським капіталом, чийому стану не надто приділяли увагу. Пізніше це змінилося і 
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робота HR-спеціалістів була спрямована більше на внутрішні фактори: формування професійного колективу, 
навчання недавно прийнятих працівників, налагодження комунікацій тощо. Тепер полем битви виступає 
зовнішній ринок, а не внутрішні взаємовідносини персоналу. По цій причині роль HR-менеджера також 
змінюється. Вони повинні зосереджуватися на постійному бажанні забезпечувати, розвивати, навчати і 
мотивувати персонал в його діях на благо компанії. Вже сьогодні, головним завданням відділу кадрів є робота 
з моніторингу та збільшення ефективності діяльності персоналу. 

Ще одним важливим аспектом є те, що зараз відбувається інтенсивна діджиталізація  внаслідок 
останніх подій, таких як розвиток технологій, поширення пандемії Covid-19 у всьому світі, що призвело до 
глобального переходу підприємств на дистанційну роботу тощо. Дистанційне управління віддаленою 
робочою силою стає новою нормою. Окрім того HR-департаментам все частіше доводиться вирішувати 
проблему управління віддаленою робочою силою та використовувати працівників найбільш продуктивно та 
ефективно поза межами робочого місця. [2]. Зокрема в Україні прискорена діджиталізація і збільшення 
кількості людей, що працюють віддалено обумовлені бойовими діями, що ведуться на її території.   

Також можемо спостерігати, що коло впливу HR-відділів розширюється. Тепер HR-менеджмент 
використовує більше  цифрових технологій, користується послугами спеціалістів зі сфер психології, біології, 
поведінкових наук, спрямовує свою увагу на стратегічне планування, намагається зробити структуру 
управління компанії максимально гнучкою, впроваджуючи інноваційні методології(такі як Agile, Scrum), 
використовує маркетингові інструменти для наймання працівників тощо.  

Взявши до уваги вищеописане робимо висновки, що тепер HR-відділи переймають все більше і більше 
обов’язків, а відтак, кількість різнопланових посад у цій сфері збільшиться. Та це не відміняє того факту, що 
HR-фахівець має володіти великою кількістю різноманітних навичок, щоб професійно виконувати свою 
роботу. Працівникам цієї сфери доведеться освоїти: навички управління ризиками, щоб максимально 
підвищити ефективність роботи співробітників компанії, уміння з управління контрактами та фрілансерами, 
питаннями організації оплати праці і дотримання стандартів якості. Розробка ефективної системи 
стимулювання та мотивації працівників, просування корпоративних цінностей і дотриманні високих 
внутрішніх етичних стандартів, створенні умов для ефективної співпраці та спільного прийняття рішень – усе 
це є завданням HR-спеціалістів. Таким чином працівник має бути різнобічно розвинутим, мати загальне 
уявлення про такі сфери як фінанси, менеджмент, право, бухгалтерський облік, психологія, соціологія, 
маркетинг і багато інших. 

 
1. Людські ресурси. [Електронний ресурс] – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B5%
D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8  

2. МАЙБУТНЄ HR МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕНДЕНЦІЇ, РИЗИКИ, МОТИВАЦІЯ. [Електронний ресурс] – 
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/5.pdf  
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ HR – ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 

 

Цифровізація процесів роботи з персоналом в організації має бути спрямованою не тільки на 
підвищення ефективності діяльності в цій галузі, а й на сприяння ефективній роботі співробітників і досяг-
ненню цілей стратегії організаційного розвитку. По-перше, у рамках впровадження цифрових технологій 
сферу відповідальності HR-менеджерів може бути розширено для оптимізації та вдосконалення робочих 
процесів управління персоналом і контролю їхніх кінцевих результатів. Будучи найпоширенішим методом 
управління персоналом у сучасній підприємницькій діяльності, системи управління персоналом мають 
найбільший потенціал у виконанні цього завдання. Вона дає змогу організувати найбільш персоналізовані 
взаємодії, яким надають перевагу багато клієнтів, співробітників, менеджерів і підприємців у всьому світі. 
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Пандемія COVID-19 і повномасштабне вторгнення змінили характер і підхід до процесів роботи з 
персоналом, причому основним напрямком став масовий перехід на цифрове середовище. Тож HR-команди 
мають швидко реагувати на мінливі обставини, діяти швидко й гнучко та визначати пріоритетні галузі для 
цифровізації бізнес-процесів HR. У цьому контексті, поряд з питанням максимальної цифровізації та 
автоматизації всіх бізнес-процесів компанії, вибір і впровадження найбільш підходящого програмного 
забезпечення та адаптація до нього систем оцінки та управління персоналом, а також розробка систем KPI з 
урахуванням нових вимог глобальних соціально-економічних змін, є пріоритетними завданнями у сфері 
управління персоналом [1]. 

Сучасні соціально-економічні умови змусили українські компанії перевести свій бізнес в онлайн і 
прийняти форму віддаленої роботи для частини співробітників. Така реальність є новою і незвичною для 
співробітників, оскільки вони не мають досвіду віддаленої роботи і їм складно організувати свої робочі 
процеси. Тому пошук нових методів, інструментів і технологій для ефективного здійснення робочих процесів 
з управління персоналом віддалено став реальністю. Змістовний аналіз і порівняння різних систем управління 
персоналом дає змогу узагальнити функції автоматизації основних бізнес-процесів управління персоналом, 
тобто управління продуктивністю персоналу, планування та прогнозування персоналу, підбір персоналу, 
оцінювання, оформлення трудових відносин, нормування праці та управління часом [2,3]. Для досягнення 
ефективної віддаленої роботи в сучасному контексті цифровізації необхідно відмітити фрагментарність 
досліджень у сфері управління та розвитку організаційних форм віддаленої роботи.  

Нині трудові ресурси стикаються із серйозними проблемами через наслідки пандемії та вторгнення, що 
висуває підвищені вимоги до процесів управління персоналом. У цей період HR-фахівцям несподівано 
довелося керувати цілими відділами в режимі онлайн і підтримувати співробітників, які працюють віддалено. 
Звичайний процес найму та адаптації нових співробітників відбувався виключно в режимі онлайн. Крім того, 
багатьом компаніям довелося вводити скорочений робочий час протягом тривалого періоду часу. Водночас 
відчувається нестача кваліфікованих фахівців [4].  

Цифрова трансформація HR-процесів за допомогою соціальних, мобільних, аналітичних і хмарних 
технологій дає змогу HR скоротити обсяг паперової інформації та документації, підвищити оперативність 
HR-процедур і завдань, знизити їхню трудомісткість і зробити всю HR-діяльність мобільнішою й оптимізова-
нішою [5]. Завдяки цьому можна не тільки підвищити залученість і утримати співробітників, а й, що важливо 
для бізнесу загалом, домогтися значного підвищення успішності компанії за рахунок безперервної транс-
формації.  

Останнім часом було розроблено велику кількість сервісів, що надають HR-фахівцям можливість 
переносити резюме до баз даних, розсилати листи всім кандидатам, розміщувати вакансії на всіх порталах із 
працевлаштування, обробляти вхідні резюме, генерувати та надсилати відгуки тощо. Більше того, коли 
йдеться не про автоматизацію підбору персоналу, а про використання різного програмного забезпечення для 
підбору персоналу, еволюція технологій зробила значний внесок у розвиток цифрових HR-процесів. Чат-боти 
стали основним засобом спілкування з кандидатами безпосередньо перед співбесідою. Сучасні месенджери 
допомагають створювати та налаштовувати чат-боти на основі штучного інтелекту. Вони проводять 
первинний відбір, що економить багато часу. Штучний інтелект може розпізнавати мову, взаємодіяти зі здо-
бувачами та відповідати на їхні запитання. Він також може ставити необхідні запитання і записувати 
відповіді, визначати мовні зупинки кандидата і, в разі успішного спілкування, запрошувати його на співбесіду 
[6]. Нове покоління інструментів внутрішньофірмового навчання широко використовується в сучасних 
компаніях. До них належать так звані платформи досвіду, програми мікронавчання нового покоління, пере-
дові системи управління навчанням і системи штучного інтелекту, які рекомендують і знаходять програми та 
ініціюють процес. Крім того, дедалі більша кількість компаній вже купують системи навчання, які спрощу-
ють публікацію та обмін навчальними матеріалами. Продуктивність і залученість співробітників залишаються 
головними проблемами компаній.  

Комплексна автоматизована HRM-система з широким набором функцій автоматизує безліч завдань і 
численні бізнес-процеси, що охоплюють увесь життєвий цикл співробітника в компанії – від відпустки, 
лікарняного та нарахування заробітної плати до адаптації, професійного розвитку та кар'єрного зростання. 
Таким чином, у зв'язку з цифровізацією сфера HR включає SAP HCM, Oracle HCM, Dynamics 365 Human 
Resources, Workable, Hurma, PeopleForce, BambooHR, Zoho People, BAS ERP HR. Management, та інші систе-
ми, які можуть об'єднати й автоматизувати бізнес-процеси HR [7]. Цифровий HR об'єднує соціальні мережі, 
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мобільні додатки, аналітику і хмарні технології, являючи собою нову платформу для підвищення ефек-
тивності роботи співробітників і поліпшення досвіду кандидатів.  
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СТАН СПРАВ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ В МЕДИЧНІЙ СФЕРІ 
 

Оцінка співробітників на підприємствах проводиться з метою визначення їх ефективності на поточному 
етапі роботи, відповідності професійних навичок і особистісних якостей цілям компанії, а також з метою 
виявлення лідерських якостей та потенціалу для подальшого просування.  Система оцінки персоналу застосовуєть-
ся, зокрема, для відбору зовнішніх та внутрішніх кандидатів на вакансії, формування кадрового резерву, виявлення 
причин  низької ефективності роботи, визначення системи мотивації, пошуку талановитих та високоефективних 
працівників, відсіву неблагодійного персоналу та визначення ефективності навчальних заходів.   

Медицина – особлива сфера, де завжди потрібні кваліфіковані працівники. Це й не дивно, адже будь-
якої пори року, у будь-якій точці світу, багатьом людям щодня потрібен лікар або його порада. З кожним 
роком медична сфера стає більш автоматизованою, працівники частіше вдаються до використання технічного 
обладнання. Але механізми не здатні повністю замінити працю лікарів та медсестер. [2] 

Проблема медичної сфери полягає в навчанні лікарів основам знань медичних програм. Для 
фахівця управління персоналом, це хороша можливість показати свою організованість та 
відповілальність. 

До 2017 року кожна лікарня отримувала гроші за рахунок державних субвенцій, лікарі проходили 
акредитацію дуже рідко. І цього здавалось було достатньо. Навесні 2018 року в Україні стартувала масштабна 
реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд обирають свого сімейного лікаря і 
підписують із ним декларацію, таким чином вони отримують головного медика, до якого звертатимуться за 
допомогою. Також пацієнту гарантують індивідуальний підхід, адже лікар знатиме особливості стану його 
здоров'я, всю історію хвороби і скеровуватиме вже до конкретного вузькопрофільного спеціаліста. Зважаючи 
на такий «набір» пацієнтів, у самих медиків натомість з'являється нагода отримувати суттєво більшу зарпла-
ту, а поліклініки та амбулаторії здобувають автономію у розподілі коштів, які надходять від новоствореної 
Національної служби здоров'я України. [1] 

Власне, саме ця служба тепер фінансує заклади первинної ланки медицини, а отримані кошти 
розподіляють за конкретними напрямами керівники поліклінік й амбулаторій. При цьому гроші скеровують 
не лише на обслуговування мешканців, а й на оплату праці лікарям та іншому персоналу, а також на потреби 
медичної установи. Із початком медичної реформи у Міністерстві охорони здоров'я одностайно стверджу-
вали: за кожного «свого» пацієнта лікар отримуватиме кошти. Відтак його зарплата може зрости удвічі, а то й 
утричі.  Лікарям необхідно було опановувати нові знання.  З чого і почалась більша робота відділу 
управління. Для якісної роботи необхідно знайти програму та організувати навчання для персоналу, так як є 
постійні зміни в реформі, та постановах навчання почало проводитись по 2 рази на рік. 

Аналіз якості роботи можна побачити у порівнянні, якщо ще в 2016 році медичний заклад отримував 3 
мільйони грн., то вже 2021 році прибуток лікарні склав 10 мільйонів грн.  

Зараз заробітна плата лікаря становить 20000грн. медичної сестри 13500грн. та молодшого медичного 
персоналу 7000грн. Також присутні премії ,та бонуси за виконану роботу. [3] 

Так, будь-яка реформа, тим паче та, яка покликана знищити застарілу радянську систему охорони 
здоров'я, не дається легко. Але сама концепція медреформи є вдалою, оскільки передбачає своєрідну фінан-
сову децентралізацію: кожен медичний заклад тепер сам вирішує, яким чином витрачати кошти. 

Попри значний спад у цій сфері, є приводи дивитися в майбутнє з оптимізмом. Навіть в умовах війни 
та тотального завантаження системи охорони здоров’я в Україні активно планується відбудова та відновлення 
сфери медицини. ВООЗ буде сприяти цьому процесу, допомагаючи продовжити реформи, які почалися у 2016 
році. Отже, поточний стан медицини і фармацевтики потрібно розглядати як тимчасове явище. Очевидно, що 
після завершення війни до країни повернеться багато фіхівців, а роботодавці будуть впевненіше планувати 
своє майбутнє та наймати більше працівників, в тому числі й у сфері медицини. 

 
1. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу : навч. посібн. / В. А. Савченко. – К. : КНЕУ. 
2.https://med-ukraine.info/news/2022/stan-sprav-rinku-praci-v-medichnij-sferi-1903 
3.https://portal.lviv.ua/news/2019/01/04/groshi-ydut-za-patsiyentom-skilki-naspravdi-stali-zaroblyati-likari-u-

poliklinikah-lvova 
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РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ  
 

Ефективність ринку праці залежить від соціально-економічної ситуації в країні, тобто від структурних 
змін у світовій та національній економіках. 

Сучасний ринок праці України характеризується дисбалансом між попитом та пропозицією 
робочої сили, який відображається у професійно-кваліфікаційній невідповідності. 

В Україні через війну залишилися без роботи до 40% людей. Нині продовжують працювати і отриму-
вати зарплатню в повному обсязі менше 23% жителів країни. Лише кожен п’ятий українець (22,7%) працює й 
отримує звичну зарплату. Така ж кількість (22,5%) людей продовжує працювати, отримуючи зменшену 
зарплатню. Причому, поміж тих, хто працює, половина (52%) активно шукають нову роботу  –  через незадо-
волення розміром зарплати, стабільністю компанії чи умовами праці. [1] 

Через війну бізнес змушений скорочувати і оптимізувати свою діяльність, багато компаній припинило 
існування, ще частина були знищені фізично. Також значна частина населення мігрувала, багато фахівців 
пішли у лави ЗСУ. Порівняно з довоєнним періодом середня заробітна плата зменшилась на 10%.  Попит на 
робочу силу різко зменшився через неможливість працювати у зонах бойових дій, зниження попиту на товари 
та послуги, проблеми з логістикою. Окрім того, в країні має місце значна тінізація ринку. Майже всі сфери 
діяльності постраждали через війну, роботодавці зменшують зарплати, не виплачують бонуси та премії, 
заморожують бюджет на підвищення кваліфікації, скорочують персонал. 

Безробітних стає значно більше, ніж вакантних робочих місць. Відкритих вакансій у 20 разів менше , 
ніж у довоєнний період. Частка населення з доходами, нижчими за фактичний прожитковий мінімум, який 
для працездатних осіб у 2022р. становить 2 481 грн., може досягти 70%. У середньому,  дохід майже всіх 
українців після початку повномасштабного вторгнення знизився на 20%. Зростає безробіття та знижується 
зайнятість, уряд змушений платити більше допомоги безробітним та отримує менше податків.  

За звітом НБУ безробіття різко зросло до 35%,  у 2021 році показник становив 9,8%. [2] 
За даними Державної служби зайнятості, станом на початок серпня в Україні офіційно зареєстровано 

293 тис. безробітних, що на 7% менше, ніж було станом на 24 лютого. [3] 
З початку війни майже 5 млн. українців втратили роботу: 1,2 млн. – біженці, які виїхали в сусідні 

країни, 3,6 млн. – безробітні, які живуть в Україні. 
На початку травня у Державній службі зайнятості налічувалось 25,3 тис. вакансій, що на 60% менше, ніж 

2021р. В цей ж час в середньому по Україні на одне вільне робоче місце претендувало 11 безробітних, а у 2021р. 
було 6 осіб. [5] Останні дані Державної служби статистики України датуються кінцем 2021р., коли статус 
офіційного безробітного мали 10,3% працездатного населення у віці від 15 до 70 років (1,7 млн. осіб) [4] 

За даними сайту з пошуку роботи Robota. ua середня кількість актуальних вакансій до повномас-
штабного вторгнення становила близько 100 000/день, а кількість нових резюме, створених користувачами – 
30000/день. У перші тижні війни роботу більшості підприємств та організацій було призупинено, а ринок 
праці досягнув найнижчого рівня. Порівняно з довоєнним часом кількість вакансій на другий тиждень війни 
впала на 55%-85% залежно від міста. Ринок праці серед роботодавців відновився лише на 38% від довоєнного 
рівня, а серед шукачів – на 108%. [6] На пошуковому сайті Work.ua до війни активних вакансій щоденно було 
90 000, а у перші тижні війни їх кількість не перевищувала 6 000. З кожним тижнем від середини березня 
2022р. ситуація почала потроху покращуватися – зростання кількості вакансій щотижня було на рівні 10% і 
станом на 24 червня 2022р. кількість актуальних вакансій досягла 30 000 тис. [7] Поступово бізнес і 
громадяни пристосовуються до діяльності в умовах війни.. Збільшується й кількість вакансій. Дехто 
відкриває й нові підприємства, незважаючи на ризики, що дає багато вакантних місць. 

У світі ситуація  також не найкраща. До війни ринок праці також був у скрутному становищі. Уряди 
майже всіх країн світу вводили жорсткі обмеження для бізнесу, локдауни для населення. Безліч підприємств 
зупинялось, руйнувались ланцюги постачання. У перші місяці пандемії економіка США впала на 32,9%,  ЄС – 
на 11,8%. 

Економічні наслідки війни в Україні відчуваються у всьому світі. Російська агресія спри-
чинила тиск на світові ціни на сировинні товари, посилила збої в ланцюжках поставок та сприяла 
зростанню інфляції у більшості країн світу. Російська армія заблокувала українські порти, і тепер 400 
мільйонів людей ризикують залишитися без ключового постачальника зерна.  Ціни на енергоносії та 
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сировину, зокрема зерно, вже виросли. Україна та росія забезпечують близько 29% світового експорту 
пшениці, та війна між країнами може призвести до масштабного дефіциту їжі в країнах, що розвиваються. 
Загрожує не лише економічна криза, але й гуманітарна катастрофа, бідність та голод. 

Комбінація попиту та пропозиції вже призвела до рекордного зростання цін. У майбутньому це може 
загрожувати стагфляцією. 

Швидко відновити довоєнний рівень зайнятості буде дуже важко. Багато людей виїхало закордон 
(приблизно 5,6 млн. українців ) і близько 2 млн. вже не повернуться назад, навіть після закінчення війни, адже 
за цей час облаштують своє життя в іншій країні. 8 млн. громадян – внутрішньопереміщені особи. 

Інфляція навіть за найбільш оптимістичними прогнозами досягатиме більше 16 %. Заблоковано 80% 
експорту , адже окупантами перекриті морські шляхи, доступ до портів, залізничне та транспортне 
сполучення. Експортоорієнтовані підприємства будуть змушені зменшувати обсяги виробництва, отже  знову 
зменшаться робочі місця. 

Важливо для держави зараз створити чіткі пріоритети для забезпечення зайнятості населення. 
Найбільш потребує Україна зараз працівників галузі оборони та будівництва і на це потрібно зважати. 

Наприклад, збільшити кількість державних місць на цю спеціальність в навчальних закладах, збільшити 
кількість курсів у цій галузі. 

Змінити обмеження про виїзд за кордон для людей, які приносить експортні доходи та не становить 
високої цінності з військової точки зору.  

 Пояснити людям систему мобілізації військовозобов’язаних. Країні, на щастя, не потрібні всі водно-
час, але не всі це розуміють. Через неінформованість велика кількість працездатних чоловіків не повертається 
до роботи, особливо офіційної, через побоювання бути мобілізованими. 

Підтримувати віддалену роботу, щоб люди мали змогу продуктивно жити та працювати на користь 
України навіть поза офісами чи тимчасово за кордоном.  

Дозволяти людям заробляти виконуючи суспільні завдання, наприклад, прибирання уламків, 
розчищення інфраструктури. 

Оприлюднити перелік професій, на які буде високий попит та стимулювати навчання. 
Наша країна зараз переживає одні з найважчих часів і виживає в головному завдяки патріотизму 

громадян та мужності працювати та обороняти свою землю. 
Чим більше людей знайдуть роботу в нинішніх складних умовах, тим менше буде навантаження на 

держбюджет за рахунок меншої кількості допомоги та буде більше податків. І це головний шлях відновлення 
української економіки.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
 
Ринок праці це важливий елемент ринкової економіки, завдяки якому здійснюється реалізація вироб-

ництва, товарообігу, надання послуг. Він існує завдяки узгоджувані потенційних робітників з роботодавцями 
в умовах праці та заробітній платі. Сучасний ринок праці багато в чому відрізняється від того, що існував 
минулого століття. Через зміну цінностей людства сучасна молодь прискіпливіше ставиться до обрання 
професії. Так звані міленіали можуть все життя змінювати професію, тому що для них не головне заробіток, а 
важливий комфорт та власні потреби. Підростаюче покоління з народження живе разом з телефоном, що в 
майбутньому призведе до узаконення таких професій як блогер, ютубер чи тіктокер. Прогресуюча 
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глобалізація, комп’ютеризація, роботизація та поточні інтеграційні процеси у світі докорінно змінюють 
основи, що визначають розвиток суспільства. Тому можна виділити з якими викликами стикається світовий 
ринок праці [3]: 

− Перехід з епохи індустріальної до інформаційної, що спричиняє перерозподіл професій; 
− Зміна індивідуальності людини та її підхід до обрання професії; 
− Прогресуюча глобалізація, комп’ютеризація, роботизація та поточні інтеграційні процеси у світі 
докорінно змінюють основи, що визначають розвиток суспільства; 

− Рівень освіченості населення у багатьох країн не дозволяє раціонально заповнити доступні вакансії; 
− Робота над зростаючим непрямим впливом глобалізації через імпорт і нові технології, які 
використовуються транснаціональними корпораціями; 

− Технічний прогрес у сфері інформації та комунікацій знижує попит на робочу силу, виключає 
людську працю з виробничих і сервісних процесів; 

− Ріст населення в країнах що розвиваються змушує працювати в ранньому віці та мало 
кваліфікованих людей; 

− Старіння населення в Європі підвищує безробіття та знижує частку економічно активного населення; 
− Інформаційне суспільство створює нові професії шляхом знецінення та руйнування традиційних. 
Ринок праці живить економічно активне населення, на яке останні роки припадає низка випробувань. 

Економічні кризи, що зазнала Україна: 2008 та 2020 років, війна 2014 р. та повномасштабне вторгнення 2022 
року, після чого спостерігалося підвищення безробіття. Через COVID-19 багато людей втратило роботу або 
відклали свої бізнес плани, проте ринок асимілюючись дійшов перерозподілу праці [1]. Багато послуг стали 
відбуватися онлайн, попит на кар’єрні доставки швитко зріс, а більшість підприємств котрі займалися 
відповідним видом діяльності стали виготовляти товари першої необхідності. Попри велику міграцію 
населення ринок праці після величезного спаду стабілізувався та почав рости. Можна стверджувати, що 
ринок праці в Україні зіткнувся з такими викликами [2]: 

− Економічні кризи, що спричинили ріст інфляції та відповідно безробіття; 
− Війна та економічний стан держави провокує відтік населення; 
− COVID-19 виводить з ладу життя робітників та їх роботодавців; 
− Корумпованість спричиняє конфлікт між роботодавцем та державними органами влади; 
− Рівень економіки постійно зазнає спадів, через політичні та економічні причини; 
− Не належні умови праці 
− Обмежені можливості працівника у кар’єрному зростанні; 
− Мала забезпеченість кваліфікованою робочою силою; 
Коли національна економіка зростає, активізувався і попит на робочу силу. При цьому відносно 

вищими темпами зростає попит на кваліфікованих робітників. Оскільки вітчизняний ринок за таку робочу 
силу конкурує з європейським ринком, де аналогічні посади оплачуються значно вище, то проблема нестачі 
кваліфікованої робочої сили та її відтік може суттєво загостритись вже в найближчі роки. Крім того, це 
призводить до виснаження робочої сили, особливо з огляду на старіння і скорочення кількості населення 
України. Окреслені проблеми вимагають сформулювати пріоритетні напрямки реформування ринку праці. 

 
1. Трекер економічних змін – https://ces.org.ua/ukraine-economic-recovery-tracker/?gclid=CjwKCAjw  
2. Ринок праці в Україні – http://global-national.in.ua/archive/ 
3. Проблеми сучасного ринку праці -https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/ 
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ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 
 

Формування молодіжного сегменту на ринку праці набуває все більшої актуальності, адже особи 
молодого віку складають більшу половину працездатного населення і є найменш захищеною категорією 
робочої сили, якій характерна низька конкурентоспроможність на ринку праці. Це зумовлено відсутністю 
практичного досвіду роботи згідно обраної спеціальності, а також потрібних знань та навичок, тобто 
невідповідність потребам роботодавців. З іншої сторони роботодавці не хочуть витрачати кошти 
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підприємства на навчання молодих працівників. Тому саме через це більшість молоді одразу ж після 
закінчення закладу навчання стають безробітними [1]. 

Проблема молодіжної зайнятості є актуальним питанням не лише в Україні, а й в усьому світі. Тому 
важливим завданням є надання молоді можливостей для працевлаштування і вирішення проблеми безробіття. 
Адже саме молоді люди, є однією з основних рушійних сил суспільного прогресу та визначення майбутнього 
держави [2]. 

Важливі вкладення у дослідження проблем молодіжного безробіття, а саме підготовки фахівців та їх 
подальшого працевлаштування зробили багато видатних вчених: В. Савченко, В. Пухлій, Д. Богиня, В. 
Василенко, О. Грішнова, Ю. Краснов, Е. Лібанова, О. Новікова, В. Петюх, М. Прокопенко, Г. Савченко, І. 
Швець та інші вчені. 

Молодіжний сегмент виступає найбільш проблемною частиною ринку праці України. Для того, щоб 
детальніше розглянути труднощі з якими стикається молодь можна поділити на три категорії. Першою 
категорією виступає молодь, яка тільки-но закінчила школу і не маючи професійної освіти прагне 
влаштуватись на некваліфіковану роботу з низькою заробітною платою, без перспективи подальшого 
кар’єрного зростання. Дана група стикається з великою конкуренцією працівників, які є більш старшими і 
мають певні вміння, навички і досвід роботи. 

До другої категорії можна віднести випускників ВНЗ. Головними проблемами даної групи є: пошук 
кваліфікованої роботи з гідною заробітною платою і перспективою кар’єрного росту; і досвід роботи, якого 
вимагає роботодавець. Ці труднощі змушують молодь шукати хоча б якусь роботу. 

Останньою категорією, яка є суміжною між двома попередніми є – молодь, яка навчається і шукає 
працевлаштування для додаткового заробітку. На заваді цього постають такі умови, де вимагають: стаж 
роботи за фахом не менш ніж 3 роки; знання іноземних мов; зайнятість на повний робочий день і т.д [3]. 

В результаті проведеного дослідження випливають головні проблем працевлаштування молоді, а саме: 
соціальна незахищеність державою молоді; обов’язковий досвід роботи три роки; недосяжні професійні 
вимоги для молодіжного сегменту; неможливість зайнятості підприємництвом; високий податковий тиск, 
який здійснюється на підприємства та підприємців з боку держави; низькі зарплати, які пропонуються 
молодим українцям на початку кар’єрного шляху. 

Вирішити проблеми зайнятості молоді в Україні можливо лише шляхом наполегливих 
систематизованих та узгоджених дій. Попри це держава зобов’язана дбати про розвиток соціальної 
стабільності і захищеності молоді, під час зміни ситуації на ринку праці необхідне редагування політики в 
сфері працевлаштування, огляд та доопрацювання законодавчої бази, вчасне забезпечення фінансами 
державних програм зайнятості. 

Отже, питання зайнятості молоді потребує нагального вирішення. Боротьба з молодіжним безробіттям, 
яке зумовлює соціальну незахищеність і відчуття знедоленості, повинна зробити вагомий вклад в розвиток 
економіки України. Саме тому вихід працівників молодого віку на ринок праці слід розглядати не як 
проблему, яку складно вирішити, а як перспективу використання нового трудового потенціалу з метою 
економічного і соціального розвитку країни. 

 
1. Бондаревська К.В. Mолодіжна зайнятість: сучасні тенденції та перспективи розвитку. 2019. С.2-3.  
2. Міжнародне бюро праці, 2020 рік. Факти про молодіжну зайнятість (ILO, Facts on Youth Employment) 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ilo.org/public/english/employment/yett/download/fact06-e.pdf 
3. Скрипник, Н. Є. Умови та перспективи розвитку ринку праці молоді в Україні / Н. Є. Скрипник, А. 
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КОЛИВАННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ 

 
Через шоковий стан у громадян у зв’язку з початком вторгнення відносно мала частина підприємств 

працювала у перші тижні після 24 лютого. І до нині велика частка підприємств не можуть працювати на 
повну потужність. Через повномасштабну війну та терор, початі та здійснювані окупантами, багато громадян 
покинули власні регіони та переїхали у відносно безпечні чи за кордон. Кількість українських біженців, що 
виїхали за кордон згідно з даними ООН становить понад 7 млн. осіб станом на 7 вересня поточного року, а 
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понад 6 млн. стали внутрішньо переміщеними особами [1]. У зв’язку з вторгненням була проведена 
мобілізація до лав Збройних сил України, і, як повідомляв міністр оборони, було мобілізовано близько 700 
тис. громадян України станом на 8 липня [2]. Іншими словами, ринок праці втратив близько 8 млн. 
потенційно працездатних осіб без урахування громадян, що перебувають на окупованих територіях. 

Важко не помітити дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили, оскільки попит на неї різко 
скоротився через неможливість та складні труднощі ведення господарської діяльності у зонах ведення бойових дій 
чи регіонах, що піддаються масованим обстрілам, а також зниження попиту на товари та послуги [3]. 

Опісля вторгнення ринок праці став належати роботодавцям. Це підтверджують дані Державної 
служби зайнятості, згідно з якими в середньому в Україні станом на червень поточного року на одне робоче 
місце претендують 12 кандидатів. Звісно, ці дані різняться в розрізі регіонів. Так у Львівській області такий 
показник становить до 2 кандидатів на робоче місце, що є найменшою конкуренцією в Україні, а у 
Харківській – 19 кандидатів, що є найвищим показником [4]. 

Це пояснюється тим, що бізнес у східних та південних регіонах, а також на півночі, значно більше 
постраждав від війни, аніж на заході країни, як і інфраструктура загалом. Також варто зауважити, що деякі 
компанії переносять свої потужності у відносно безпечні регіони, а деякі не змогли продовжити свою 
діяльність та змушені були закритись. Іншими словами, у східних та південних регіонах скоротилась частка 
підприємств, що працюють, і, відповідно, у даних регіонах скоротилась затребуваність нової робочої сили. 

Також з початком повномасштабного вторгнення найменш затребуваними на ринку праці стали 
професії у галузі туризму та готельно-ресторанного бізнесу, тоді як найбільш затребуваними працівники 
стали у сферах сільського господарства, логістики, роздрібна торгівля та харчова промисловість, 
фармацевтика, нафтогазовий сектор, металургійна галузь, будівництво [3]. 

У зв’язку з війною спостерігається зниження заробітних плат, позаяк кількість безробітних становить 
більшу кількість, аніж вакансій [3]. Аби утриматись на ринку та не закритись, підприємства змушені суттєво 
переглядати власні видатки, зокрема на утримання персоналу. 13% компаній згідно з даними видання 
«Економічна правда» скоротили зарплати персоналу. Частішим методом економії стали скорочення кількості 
робочих годин та переведення працівників на половину ставки чи оформлення відпустки за власний рахунок. 
На звільнення зважились 8% компаній [4]. 

Підсумовуючи все вищесказане, внаслідок повномасштабної війни ринку праці було завдано значної 
шкоди, адже людям, залежно від регіону, складно знайти роботу, а рівень оплати праці подекуди скоротився; 
адже велика кількість підприємств не працює на максимум і велика змушена була закритись; адже значна 
кількість громадян України змушені були виїхати за кордон.  

 
1. У Радбезі ООН засудили російські фільтраційні табори та назвали кількість українських біженців. – 
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РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ : СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 

 
Ринку праці [1] властива свобода у виборі продавців/покупців (суб’єктів ринку) та вільне ціно-

утворення в умовах конкурентного середовища. Пропозиція робочої сили на ринок залежить від низки 
факторів: чисельність населення, його вікова структура, рівень ЗП. Ринок праці, як і ринок послуг, ресурсів 
чи фінансовий потребують стабільної економічної ситуації в країні, а національний ринок, у свою чергу, 
перебуває під впливом світової економіки. 
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Рис. 1. Динаміка зміни економічно активного населення України 

Джерело: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/ 
 
Продемонструємо, що ринок праці перебуває під постійним впливом різних чинників на графіку 1. На 

даному графіку [2] можна побачити, що 2008-2009 рр. був хоч і не великий, але спад кількості економічно 
активного населення, це обумовлено економічною кризою. Так само можна обґрунтувати спад 2014 р.–
економічна криза та початок війни в України. У 2019 р.– спалах COVID-19 та карантин суттєво вплинули на 
ринок праці та економічну ситуацію загалом.  

Спад економічної активності у 2022 р. обумовлений війною, мобілізацією військовозобов’язаних, 
виїздом українців за кордон та тимчасовою окупацією частини територій України. Однією з проблем 
сучасного ринку України стала зростаюча кількість переселенців, які мігрували (закордон або в межах 
України) через війну здебільшого зі східних та південних областей. Агентство ООН у справах біженців 
повідомляє, що станом на 23 серпня 2022 р. Україну покинуло близько 11,1 млн. осіб (3,4 млн. з них уже 
повернулися) [3]. Наступна проблема постала перед підприємствами, які продовжують свою діяльність-це 
потреба в адаптації бізнесу в умовах воєнного стану. Після шокової стадії багато підприємців евакуювали 
колектив у безпечні регіони (найбільше частки релокації ІТ-сектор – 27% та ЗМІ – 22% [4]). І ще одна 
проблема – втрати значної кількості кваліфікаційної робочої сили через їх загибель (серед них медики, 
юристи, вчителі, журналісти та багато інших важливих професій). Тому бачимо, що зараз ринок праці 
України у важкому становищі: вимушені міграції, зменшення кількості робочих місць, пошкодження 
інфраструктури– це все призвело до зміни структури ринку праці та насиченості фахівців. 

Важливими чинниками ринку праці є глобалізація, посилення конкуренції, розвиток інформаційних 
технологій, прискорене економічне зростання та науково-технічний прогрес. В Україні ми спостерігаємо 
негативну економічну ситуацію, яка перешкоджає розвитку високотехнологічних виробництв, впровадженню 
досягнень НТШ, що у свою чергу є причиною низької інвестиційної привабливості для іноземних компаній. 
Конкурентоспроможність ринку праці не матиме позитивний результат без виходу на якісно новий рівень 
кваліфікації робочої сили, покращення умов праці та підвищення ЗП. Ефективність роботи персоналу 
залежить першочергово від рівня оплати праці. На українському ринку праці доволі низькі ЗП, у порівнянні з 
європейським, це є вагомою причиною зростання напруженості в соціальній сфері, зниження рівня життя 
населення країни та їх купівельної спроможності. 

Після війни перелік певних професій буде особливо необхідним для повоєнної відбудови. В НБУ 
вважають, що у 2023-ому показник безробіття скоротиться до 27% і лише у 2024 році – до 18%. Хоча в 
експертному середовищі й є дещо оптимістичніші прогнози: через потреби стрімкої повоєнної відбудови 
країни число вакансій різко зросте. Отже, за висновками аналітиків, влада вже зараз має думати над стра-
тегією повоєнного повернення українців на Батьківщину. Без припливу робочої сили, навіть неквалі-
фікованої, ми програємо світову конкуренцію. Найбільш перспективними будуть професії: для будівництва, 
відновлення заводів, енергетики, психологи. 

 
1. Навчальний посібник «Ринок праці» А. В. Калини 2010 [1, с.34] – 

https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/rynok_praci.pdf  
2. https://www.ukrstat.gov.ua   
3. https://mind.ua/news/20246029-ponad-11-mln-ukrayinciv-viyihali-z-krayini-z-24-lyutogo-oon  
4. Стан та потреби бізнесу в умовах війни: https://cid.center/the-state-and-needs-of-business-in-wartime-

survey-results/  
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ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВІЙНИ 
 

Нищівна війна кривавої росії проти нашої країни, окрім смертей та людських страждань, завдала 
величезного удару по економіці та залишила мільйони людей без роботи. За оцінками Національного банку 
України, рівень безробіття сягнув 35%. 

Повномасштабне вторгнення росії нищить не лише мирне життя, міста й села. Ця війна вже знищила 
приблизно половину ринку праці в Україні. За оцінками фахівців, найбільше потерпіли наймані працівники, а 
також малий та середній бізнес. Перспективи перекваліфікації наразі непевні, а збільшення робочих місць 
очікується лише в кількох галузях. Поміж тих, хто найбільше постраждав від викликаних війною катаклізмів 
на ринку праці, – офісні працівники. На відміну від тих, хто має робітничі професії, вміє щось робити руками, 
знайти нову роботу їм дуже складно. Хоча в Державному центрі зайнятості і звітують, що середній термін 
пошуку роботи за останній час скоротився із понад 120 до приблизно 90 днів [2]. 

Багато трудового населення України мігрувало. Нацбанк визнає, що якби мігранти залишалися в 
Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше. Стримувала нарощення безробіття 
також мобілізація до лав захисників України. 

За даними Державної служби зайнятості, станом на початок серпня в Україні офіційно зареєстровано лише 
293 тис. безробітних, що на 7% менше, ніж було станом на 24 лютого. Звісно, такі цифри не мають ніякого 
відношення до реальності, адже значна частина українців, що втратили роботу, не стають на офіційний облік. 

За даними кадрового порталу grc.ua, ринок праці в Україні, попри війну та економічну кризу, 
продовжує відновлюватися повільними темпами: кількість вакансій збільшується, проте залишається у рази 
меншою, порівнюючи з довоєнним періодом [1]. 

Отже, за висновками аналітиків, влада вже зараз має думати над стратегією повоєнного повернення 
українців на Батьківщину, а також про залучення у майбутньому іноземного трудового ресурсу. Без припливу 
робочої сили, навіть некваліфікованої, ми програємо світову конкуренцію. 

Зусилля держави на економічному фронті в таких умовах мають бути спрямовані на вирішення 
проблеми безробіття, адже українці без роботи не зможуть забезпечувати себе і свої сім’ї: фінансова подушка 
є у дуже небагатьох і в мирний час, а з урахуванням того, що війна продовжується вже півроку, будь-які 
заощадження давно розтанули. 

В інтересах держави стимулювати працевлаштування максимально більшої частини населення, адже 
замість витрачання значних коштів на допомогу з безробіття можна буде отримати для дефіцитного 
держбюджету надходження у вигляді податків. 

Важливим напрямком для підтримки вітчизняної економіки є розвиток нових бізнесів, що автоматично 
означає і створення нових робочих місць. Та люди, які втратили житло, роботу і всі заощадження, навряд чи 
мають змогу вкластися у новий бізнес з нуля. 

Для того, щоб стимулювати громадян, які залишилися без роботи, відкривати свою справу, уряд 
розпочав реалізацію проекту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів, який отримав назву 
"єРобота" [3]. Акцентом програми є створення нових робочих місць та можливість онлайн-оформлення заяв 
на отримання грантів через "Дію". 

Зараз вся Україна живе у надскладних умовах, і для того, щоб забезпечити себе і свою родину, треба 
прикласти значних зусиль для збереження роботи, а для тих, хто втратив, – для її пошуку. Тимчасово безробітним 
варто розглядати різні пропозиції, можливо, у нехарактерних для себе сферах та тверезо розуміти, що зараз не час 
перебирати вакансіями та зарплатами, які знизилися майже всюди. Також варто звертати увагу на нові урядові 
програми із стимулювання малого бізнесу, які мають стати поштовхом до відкриття власної справи [1]. 

Після перемоги національна економіка буде відновлюватися, будуть створюватися нові робочі місця, 
які відповідатимуть кваліфікації та бажаному рівню винагороди. А зараз слід зціпити зуби та працювати для 
наближення перемоги та мирного життя. 

 
1.https://www.unian.ua/economics/finance/viyna-zminyuye-rinok-praci-yak-derzhavi-razom-z-ukrajincyami-

poboroti-bezrobittya-novini-ukrajina-11946903.html 
2.https://www.dw.com/uk/try-misiatsi-viiny-shcho-vidbuvaietsia-na-ukrainskomu-rynku-pratsi-a-

62052011/a-62052011 
3.https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3574736-nerajduznij-stan-rinku-praci-ta-perspektivi-jogo-

vidnovlenna-pisla-vijni.html 
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ЗМІНИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ 
  

Повномасштабна війна в Україні спричинила втрату робочих місць та відтік найманої праці. Терор 
цивільного населення, зруйновані будинки, підприємства, цехи,– все це вплинуло на зниження ВВП, 
економіки в цілому, кількості працівників та зростання безробіття. Опираючись на це, частина тимчасово 
безробітних матиме змогу найти роботу на заході України, або ж за її межами. 

Теперішні події кардинально вплинуть на ринок праці в країні.  Питання безпеки стане основним етапом 
для макроекономічної стабільності тому, що не важливо скільки електроенергії ми зекономимо, скільки реформ 
проведемо, коли на нашу землю приходитиме сусідня країна-терорист. Питання безпеки буде основним, що у свою 
чергу зумовить ріст на ринку праці професій зв’язаних з обороною держави та її суверенітету. 

В той час як професія військових зростатиме, енергетична залежність сприятиме розвитку альтер-
нативним джерелам енергетики (ядерна в тому ж числі), попит на професії, зв’язані зі сферою енергетики, 
збільшиться. Крім того, такі професії як психолог, психіатр, працівник поліції, реабілітолог, медичний 
працівник, будівельник, та юрист займуть фундамент післявоєнної відбудови України. [1] 

Агресія з боку росії кардинально змінює ринок праці та майбутні професії у вільній Україні. 
Реформуються засади, на яких будувалось підприємство чи будь-яка оплачувана праця. Іноземні інвестори у 
свою чергу з більшою осторогою вивчатимуть потенційні області для будівництва та вливання коштів у 
бюджет і організації власних справ та бізнесів. Головним тезисом сьогодення має стати «безпека та хороша 
платня» як єдиний спосіб втримати відтік робочої сили та привабити іноземних підприємців. Економіка 
країни і ринок праці потребує українську версію  Вальтера Ойкена, так як значна частина в руїнах або під 
окупацією, мільйони мігрантів та біженців, – майбутнє в такої держави похмуре. План Маршалла 2 стане 
визначним кроком для становлення і зміцнення української економіки в цілому. [2] Вирішальним фактором 
стане те, що в країні повинні зберегтись інститути ринку – банки, біржі, правова система та можливість ринку 
самому сприяти на рівень цін без регулювання урядом. Після війни буде колосальний внутрішній і зовнішній 
попит, що створить сприятливі умови для високих темпів розвитку економіки. У міру економічної відбудови 
в перші 5 років та вирівнювання ринку праці, більшість трудових іммігрантів повернеться до України, що 
сприятиме її економіці. Шлях до відродження полягатиме у постійній співпраці України із західними 
державами та союзником в ролі США. Україна показала себе гарантом безпеки та миру для Європи – щит, 
який вберіг від катастрофи мільйони людей. [1] В 2025-2027 роках в історії закарбується новий вислів: 
«Українське економічне диво», і саме ми станемо учасниками цього феномену. 

 
1. Філатов В. Як зміниться ринок праці в Україні через війну. Економічна правда. URL: 

https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/1/685047/ (дата звернення: 21.10.2022) 
2. План Маршалла для України має запрацювати якомога скоріше. Укруніформ. URL: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3586695-plan-marsalla-dla-ukraini-mae-zapracuvati-akomoga-skorise-
ekspert.html (дата звернення: 21.10.2022) 
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СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ 

 
Ринок праці – це передусім система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і продажом товару "робоча 

сила". Крім того, ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу.  
Ситуація на українському ринку праці неоднозначна, невизначена та загрозлива. Така тенденція є 

результатом негативних процесів, що відбуваються в економіці країни. Зокрема, зменшення ВВП, виробники 
не можуть знайти ринок збуту своєї продукції, внаслідок чого підприємства збанкрутують, що призводить до 
зростання безробіття, процесу вимушеної міграції великої кількості працездатного населення з України. 
Ситуація ускладняється ще й тим, що в Україні за сучасного рівня цін заробітна плата досить низька. Попри 
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всі ці складнощі ситуацію на ринку праці України погіршує сусід країни, який нахабно вдерся на територію 
України. Через масові обстріли зруйновано багато будівель і підприємств. Через небезпеку з України виїхало 
доволі багато людей. 

Отже, сьогоднішнє становище українського ринку праці можна описати такими тезами [1; 2; 3]: 
• 24 лютого – «чорний лебідь» на ринку праці України; 
• зростання попиту працевлаштування протистоїть зменшенню пропозиції вакансій; 
• одне місце – шість кандидатів; 
• зростає зарплата, зростає і інфляція, тільки вдвічі швидше; 
• заробітна плата зменшується – інфляція все одно зростає; 
• немає роботи в Україні – знайдеться в Європі; 
• чим ближче лінія фронту тим складніша ситуація з роботою; 
• області – найбільші роботодавці: Київська, Львівська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Пол-
тавська області; 

• роботодавці отримують фінансовий стимул від держави за надання роботи для внутрішньо 
переміщених осіб. 

Світ став пристосовуватись до нової реальності. Економічні, політичні криза, епідемії та інші не 
сподіванки доволі сильно впливають на світовий ринок праці, проте ми всі розуміємо що не зважаючи ні 
нащо потрібно розвиватись. Світовий ринок праці – це система відносин, що виникають між державами з 
приводу узгодження попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати 
праці та соціального захисту. Ці відносини склалися у зв'язку з нерівномірністю розміщення робочої сили по 
країнах світу. Світовий ринок праці не стоїть на місті, він постійно удосконалюється. 

Отже сьогоднішнє становище світового ринку праці можна описати такими тезами [4; 5]: 
• глобалізація ринку праці на фоні глобалізації економіки; 
• бажання створити виробництво в країнах з дешевою робочою силою, а концентруватись в 
економічно розвинутих країнах для розробок і маркетингу. 

• ринок праці найбільше розвинений там, де свобода пересування, тобто в ЄС. 
• світовий ринок праці сегментований. 
• кваліфіковані та з низьким рівнем кваліфікації – два сегменти світового ринку праці. 
• цифровізація дає можливість працювати на відстані. 
• інтелектуальні ресурси(розум людини та її вміння) дає великі переваги перед конкурентами. Тому 
на світовому ринку виникає попит на добре підготовлених спеціалістів. 

• міграція робочої сили і міжнародна міграція капіталу – два аспекти, що формують світовий ринок 
праці. 

• функціонування глобального світового господарства не можливе без використання іноземної 
робочої сили. 

• характерною рисою світового ринку праці є системи професійної підготовки, перепідготовки, 
підвищення кваліфікації працівників. 

• зростання частки молоді, жінок та дітей в міграційному процесі. 
• формування «чорного» ринку праці в сучасних центрах тяжіння іноземної робочої сили. 

 
1. Шість людей на вакансію. Яка ситуація на ринку праці в Україні. 

https://tvoemisto.tv/news/u_yakyh_oblastyah_naybilshe_ukraintsiv_ta_138202.html. 
2. Регіони –лідери за кількістю робочих місць. https://eba.com.ua/rynok-pratsi-ukrayiny-pislya-pivroku-vijny/. 
3. Попри складне становище на ринку праці, держава намагається допомогти переселенцям. 

https://www.unian.ua/economics/other/rinok-praci-pid-chas-viyni-chi-ye-u-ukrajinciv-shansi-znayti-sobi-novu-
robotu-ostanni-novini-11868372.html 

4. Країни з дешевою робочою силою концентрують в собі виробничі процеси багатьох підприємств. 
Розвиток світового ринку праці. https://pidru4niki.com/16790601/ekonomika/svitoviy_rinok_pratsi 

5. Сегментація – основна ознака світового ринку праці. 
file:///C:/Users/user/Downloads/9842%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0
%B0%D1%82%D1%82%D1%96-19608-1-10-20210423.pdf 
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СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ ТА ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ 
 

Світовий ринок праці – це система відносин, що виникають з приводу узгодження попиту та пропо-
зиції світових трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту, які 
виникли через нерівномірність кількісного та якісного розміщення робочої сили в країнах світу. Основними 
тенденціями розвитку світового ринку праці є його глобалізація, посилення міграційних процесів, 
розширення використання міжнародних трудових норм тощо. Глобалізація ринку праці являє собою 
формування єдиного механізму узгодження попиту та пропозиції робочої сили незалежно від країни 
проживання тієї чи іншої людини і розвивається на фоні глобалізації економіки. Причинами пожвавлення 
цього процесу є: реструктуризація системи міжнародного поділу праці; розвиток світової інфраструктури; 
міжнародна міграція населення; швидкі технологічні зміни [3]. 

Головною проблемою, яка виникає внаслідок глобалізації економіки, є обмеження можливостей фор-
мування державної макроекономічної політики, в тому числі в галузі праці та соціально-трудових відносин. 
Діяльність транснаціональних корпорацій (ТНК) сприяє тому, що робочі місця експортуються з економічно 
розвинутих країн, унаслідок чого у цих країнах виникає проблема безробіття. Змінюється також структура робочої 
сили в бік збільшення частки службовців щодо частки робітників. ТНК прагнуть створювати виробництва в 
країнах з дешевою робочою силою, водночас концентруючи в економічно розвинутих країнах такі функції, як 
маркетинг, планування, бухгалтерський облік, наукові та дослідно-конструкторські розробки тощо [1]. 

Актуальність дослідження вітчизняного ринку праці в контексті глобалізаційних змін визначається 
насамперед значущістю самої підсистеми трудових відносин та необхідністю оцінки впливу на неї 
трансформаційних процесів. Розподіл та використання робочої сили дедалі більше набуває ознак трансгра-
ничності, тому зростає роль дослідження особливостей державного регулювання ринку праці як у національ-
них межах, так і міжнародних угрупуваннях. Вивчення світових тенденцій та управлінських особливостей 
регулювання ринків праці є важливим аспектом щодо вибору відповідного вектору розвитку вітчизняного 
ринку праці. Ефективність функціонування ринку праці є однією зі складових глобального індексу 
конкурентоспроможності [2]. 

Важливим національним пріоритетом є створення сучасного ринку праці з прогресивною структурою 
зайнятості, ефективно інтегрованого в міжнародну економічну систему. Структура зайнятості України 
змінюється, але напрям цих змін не відповідає національним інтересам та викликам глобалізаційних процесів. 
В Україні тривають глибокі структурно-інституціональні зрушення, які зумовили переорієнтацію напрямів 
економічної діяльності та активізували вирішення соціально-економічних проблем щодо формування й 
ефективного функціонування ринку праці. Загострення ситуації на ринку праці значною мірою пов’язане з 
динамікою попиту та пропозиції робочої сили (кон’юнктурою ринку праці). Динаміка змін на ринку праці 
свідчить, що узгодження попиту та пропозиції робочої сили певною мірою здійснюється за рахунок 
стихійних внутрішніх регуляторів [2]. 

Забезпечення ефективного функціонування ринку праці насамперед пов’язане з проблемою розвитку 
трудового потенціалу шляхом покращення його якісних характеристик за рахунок освіти та професійної 
підготовки. Ця обставина набуває особливого значення в умовах глобалізації та активізації процесів реформування 
системи освіти України, що характеризується змінами в усіх її підсистемах. Післякризове відновлення економік 
країн ще не дозволило достатньою мірою стабілізувати ринки праці, особливо це стосується трансформаційних 
економік та країн, що розвиваються. Розвинуті країни займають лідируючі місця в міжнародних рейтингах, 
демонструючи кращі показники, що кількісно та якісно характеризують стан їх ринків праці [3]. 

  Саме тому вивчення досвіду інших країн світу щодо подолання кризових явищ на ринку праці та 
забезпечення якісної зайнятості потребують подальшого наукового дослідження. Використання міжнарод-
ного досвіду з метою підвищення ефективності вітчизняного ринку праці вважається доцільним з точки зору 
зменшення негативних наслідків процесів глобалізації. Йдеться про якісні зміни в освіті, у системі 
перепідготовки кадрів, стимулюванні інноваційної діяльності в усіх видах економічної діяльності, про 
створення сприятливого інвестиційного клімату та формування інноваційного середовища.  

 
1. Близнюк В. В. Вітчизняний ринок праці у глобальному вимірі / В. В. Близнюк, Л. Д. Яценко // 

Ринок праці та зайнятість населення. 2018. № 3. С. 33-38. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
 
У сучасному світі економічних перетворень та розвитку економічних теорій, з 1950-х років почали 

з’являтися нові погляди на зміст соціальної ролі бізнесу. Значним поштовхом до цього стала робота Х. Боуена 
«Соціальна відповідальність бізнесмена», де автор запропонував концепцію соціальної відповідальності 
бізнесу, як усвідомлення більш широких соціальних цілей під час прийняття бізнес-рішень, що може 
принести соціальну та економічну вигоду суспільству [1]. 

У результаті діяльності нерентабельних організацій у 1970-х роках у США поступово сформувалося 
поняття «соціальне підприємництво». Сформувалося чітке розуміння того, що держава як інституція в умовах 
ліберальної ринкової економіки має вирішувати частину соціальних проблем, тому має бути зацікавлена у 
створенні та розвитку соціального підприємництва, яке здатне виконувати дві функції, мати позитивний 
соціальний вплив. , а саме створення робочих місць і виробництво продукції, надання послуг, виконання 
робіт і в той час бути фінансово незалежним і прибутковим. 

Соціальне підприємництво – це інноваційна діяльність, спрямована на вирішення соціальних проблем 
суспільства, таких як безробіття та бідність. Це явище унікальне тим, що базується одночасно на засадах тради-
ційного підприємництва та благодійності, має ознаки соціальної спрямованості та підприємницького підходу [2]. 

Необхідно визначити відмінності цього явища від традиційного підприємництва, а саме, соціальне 
підприємництво базується на таких принципах [4]:  

− вирішення існуючих соціально-економічних проблем сучасного суспільства;  
− рентабельність, що означає, незважаючи на те,що головна ознака соціального підприємництва;  
− благодійність, вона повинна базуватися на принципах самоокупності, щоб мати можливість вести 
соціальну діяльність;  

− підприємницький підхід означає, що підприємець повинен знаходити можливості для розвитку 
свого бізнесу, акумулювати ресурси, приймати рішення, які позитивно впливають на суспільство. 

Соціальне підприємництво – це певний інноваційний підхід, який можна застосувати до будь-якої 
сучасної бізнес-моделі, і спостерігається тенденція до зростання кількості таких моделей підприємництва в 
сучасному світі. 

Соціальне підприємництво в Україні – це ще нове явище, про яке заговорили ще на початку 21 
століття, тому більшість представників бізнесу не розуміють механізму його дії та позитивних ефектів. Вони 
не розглядають його як ефективний інструмент вирішення соціальних проблем, ні держава, ні суспільство не 
усвідомлюють переваг соціального підприємництва. Тому особливої актуальності на сучасному етапі 
економічного розвитку набуває феномен соціального підприємництва, дослідження його теоретичних і 
практичних аспектів. Водночас суспільство потребує соціального підприємництва. Проте ринок не насичений 
попитом на продукцію соціального підприємства, яке потребує споживачів, є мало тих, хто готовий діяти як 
соціальне підприємство. 

В Україні існує соціальний бізнес, який є гібридом бізнесу та волонтерства. Бізнес приносить дохід, 
продаючи продукти чи послуги, але не завжди вирішує соціальні проблеми. З іншого боку, волонтерство 
вирішує соціальні проблеми, але рідко приносить прибуток. Соціальне підприємництво поєднує фінансову 
стійкість бізнесу та соціальну спрямованість волонтерства. 

Спираючись на досвід функціонування та розвитку соціального підприємництва в Україні, фахівці 
даної галузі формують та класифікують такі основні ознаки:  

По-перше, це прибуткова діяльність. Бізнес, традиційний чи інноваційний, матеріальне виробництво чи 
послуги, сільське господарство чи охорона здоров’я, головне, щоб ця діяльність була прибутковою. 

По-друге, мають бути визначені соціальні цілі. Це повинно бути прописано в статуті організації або 
інших обов'язкових документах.  
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По-третє, отриманий прибуток реінвестується в розширення діяльності, спрямованої на досягнення 
соціальних цілей. 

По-четверте, демократичне управління, що означає залучення всіх зацікавлених сторін до процесу 
прийняття рішень, а це, у свою чергу, забезпечує відкритість роботи соціального підприємства.  

І головне, соціальне підприємництво – це діяльність, яка безпосередньо пов’язана із соціальною місією – 
інвестуванням у людський капітал, у розвиток персоналу, це реакція суспільства на соціальну проблему, актуальну 
в даний час. 

Сьогодні соціальне підприємництво в Україні набуває все більшої актуальності, привертаючи увагу 
громадських та інших нерентабельних організацій, а також просто активних людей. Організація підприємницької 
діяльності саме через соціальний аспект дає змогу вирішити багато соціальних проблем, впливає на розвиток 
людського капіталу, а також допомагає незахищеним верствам населення, без залучення бюджетних коштів. 

Соціальні підприємці та їх об’єднання покликані здійснювати системні соціальні зміни, які не 
враховують існуючі інституційні та організаційні норми.  

Оскільки цей вид підприємницької діяльності є відносно новим в Україні, є багато недосліджених та 
невизначених аспектів, які надають переваги та можливості для створення все більшої кількості соціальних 
підприємств. 

Отже, соціальне підприємництво – це більше, ніж бізнес, це інструмент вирішення соціальних проблем та 
розвитку людського капіталу вразливих верств населення. На сучасному етапі в Україні є багато можливостей для 
розвитку соціального підприємництва: широкий вибір організаційно-правових форм, лояльність українців до 
продукції соціальних підприємств, залучення міжнародних фондів. Але найголовніше – це людський капітал, 
креативність і бажання людей змінювати країну на краще. 
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ВИКЛИКИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ  
ТА НАЙБІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНІ ПРОФЕСІЇ СЬОГОДЕННЯ 

 
Оскільки світ динамічно змінюється, перелік затребуваних професій на ринку праці оновлюється. 

Робота, що була затребувана «вчора» може стати зовсім непотрібною «завтра».[1]  
Але є і такі професії, які були і ще досить багато років будуть займати відносно велику нішу на ринку 

праці України. Такими професіями є лікарі, фахівці в ІТ-галузі, бухгалтери тощо. [3].  
Є причини чому спеціалісти для таких професій настільки затребувані. 
Говорячи про медичних працівників, вони і так завжди були потрібними, але коронавірус, а тепер і 

політична ситуація в країні вивела статус лікарів на новий рівень. Ці події зробили потит на професійних 
медиків сталим. [2] 

Ні для кого не секрет, що світ комп’ютерних технологій рухається семимильними кроками, а професія 
IT-шника стає з кожним роком все більш затребуваною. А саме, попит зростає на кваліфікованих фахівців з 
розробки сайтів та мобільних додатків. Зарплата у них одна з вищих в Україні.  

Бухгалтерів багато, але кваліфіковані кадри за цими спеціальностями знайти складно. Ця професія 
потрібна завжди так як кожне підприємство чи компанія повинна мати свого бухгалтера. 

Є і такі професії які нещодавно почали дуже швидко набувати популярність. Наприклад SMM-
спеціалісти. Кожна успішна компанія набирає в штат працівників сфери SMM для просування свого продукту 
через соціальні мережі. І як показує практика ця стратегія працює, якщо людина дійсно фахівець своєї справи. 
Поки що в цій сфері дуже мало професіоналів, а попит зростає з кожним днем. [3] 
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Очевидним є те, що через війну ринок праці в Україні трохи змінився. Зараз стали масово необхідні 
професійні військові, лікарі(як було сказано раніше), журналісти та інші, які працюють безпосередньо на полі 
бою та в околицях військових дій. [2] 

Найбільше вакансій на сайті пошуку роботи відкрито для спеціалістів сфери продажів (18,6%), в сфері 
ІТ, інтернету, телеком (13,5%), для фахівців зі сфери транспорту та логістики (9%), робітничого персоналу 
(8,8%). 

Найскладніше зараз знайти роботу юристам, страхувальникам, працівникам сфери обслуговування, 
охоронцям, освітянам та науковцям, домашньому персоналу, спеціалістам, які працювали в сфері 
автомобільного бізнесу. Для них зараз найменше актуальних вакансій. 

Одним із викликів сьогодення є зайнятість цивільного населення. З початком війни в Україні кількість 
вакансій різко зменшилася, а резюме – побільшало. Кожен другий українець або втратив роботу, або отримує 
не довоєнний розмір заробітної плати. Бажаючих знайти нову роботу багато, проте ринок праці, що перебуває 
у стані жорсткої кризи, не спроможний поки задовольнити попит шукачів. За даними державної служби 
зайнятості, в квітні на 25 326 вакансій претендувало 283 356 безробітних, тобто конкуренція на одне робоче 
місце складала майже 12 осіб.  

За даними кадрового порталу, найбільше пропозицій роботи відкрито у Києві (33,9% від усіх актуаль-
них на сайті), Львівській області (17,9%) та Дніпропетровській області (8,9%). Проте й рівень конкуренції тут 
набагато вищий, аніж в західних регіонах України. 

Стосовно аналізу зарплат по регіонам, то найвищі зарплати пропонують у Києві (в середньому 29 200 
грн), а найнижчі – у Чернігівській області (в середньому 12 400 грн), [4] 

Щодо актуальних професії, які будуть потрібні в майбутньому, щоб впоратися з наслідками війни, то 
такими є, архітектори, робочі у сфері будівництва, які будуть затребуваними. Адже нам потрібно від-
будовувати будівлі та різні споруди, знищені внаслідок ракетних ударів. А також, психологи, які і так мали 
велику популярність останнім часом. Проте для лікування травми цілої країни потрібно в рази більше 
спеціалістів. Особливо людям, які були в гарячих точках необхідна допомога спеціаліста, щоб впоратися з 
емоціями та інколи, навіть, панічними атаками. [2] 

На ринку праці є багато професій. Кожна з них має різний попит, але кожен роботодавець хоче найняти 
спеціаліста в своїй справі, неважливо це посада лікаря, SMM-спеціаліста, чи військового. Тому закінчивши 
навчання, вам буде просто знайти роботу за фахом, а ваша праця буде високооплачуваною і затребуваною, 
незважаючи на те, яка це професія.[3] 
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єРОБОТА – МОЖЛИВІСТЬ РОЗПОЧАТИ БІЗНЕС З НУЛЯ 
 

Війна має згубний вплив на економіку України.  Від 24 лютого 2022  до 21 жовтня 2022 за позитив-
ними оцінками, економіка України втратила близько 127 млрд доларів. Національний Банк України прогнозує 
падіння ВВП в поточному році на 32%. Державі доведеться прикласти титанічних зусиль для відновлення 
економіки після війни, саме тому вже зараз започатковуються унікальні державні програми, які спрямовані на 
збільшення кількості робочих місць, розвиток та підтримку малого та середнього бізнесу. Економіка України 
потребує негайних кардинальних рішень, які допоможуть зупинити економічне падіння зараз та забезпечити 
відновлення в майбутньому. 

З 1 липня стартував перший етап держпрограми “єРобота”, заявку на безповоротний грант для власної 
справи можна подати через Дію. Перша програма в межах “єРобота” – це гранти до 250 тисяч гривень на 
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будь-який мікробізнес. Кожен українець, хто має ідею для власного бізнесу, може подати заявку. Заявка 
розглядається окремо, підприємець має подати правильно сформований бізнес-план, пройти співбесіду, 
довести свій твердий намір на відкриття власного підприємства. Підприємець, який успішно пройде всі етапи 
державної перевірки, отримує грант. Ці кошти можуть покрити різні статті витрат, починаючи з купівлі 
ліцензійного програмного забезпечення, закінчуючи оплатою оренди нежитлового приміщення. Важливо 
розуміти, що є статті витрат, які заборонено покривати грантом, наприклад оренда житлового приміщення. 

Більшість секторів економіки України страждають від агресії російської федерації. Через обмежені екс-
порті можливості потерпає і аграрний сектор. Більшість зернових культур ( а це тисячі тон) були призначені 
для вивезення через чорне море. Так як порти в переважній більшості залишаються заблокованими, зерно 
починає гнити на складах, закінчуються ємності для нового урожаю. Тому наступні етапи програми єРобота 
будуть спрямовані на розвиток аграрного сектору, який є дуже важливим для стабілізації ситуації в Україні, 
розвитку її продовольчої незалежності.  

Важливо зазначити, що в залежності від суми гранту, підприємець зобов’язується офіційно праце-
влаштувати 1-3 працівників на певний термін і сплачувати за них податки. Таким чином, держава повертає і 
примножує кошти за рахунок сплачених податків, отримує нові робочі місця, стабілізує економіку, розвиває 
інвестиційну привабливість. 

Процедура відбору не займає багато часу, зі слів підприємців які вже отримали цей грант, вся про-
цедура тривала не більше трьох тижнів. Важливо розуміти, що отримуючи ці кошти ви несете відповідаль-
ність перед державою. Підприємець, який отримує грант, зобов’язаний сплачувати податки та створити 
робочі місця, у випадку провалу, кошти доведеться повернути. Цікаво, що грант надається не тільки на 
створення власного підприємства, а й на розвиток вже існуючого. Громадянам, які мають труднощі чи будь-
які запитання стосовно даного проекту, держава пропонує звертатися в відділення Ощадбанку де спеціалісти 
допоможуть скласти чи перевірити бізнес-план, дадуть відповіді на будь-які запитання. 

Програма єРобота – універсальна. По-перше – це хороша можливість для людей, які мають перспек-
тивні ідеї, але не мають ресурсів для їх втілення. По-друге – це інструмент, який в недалекій перспективі 
допоможе Україні швидше подолати економічні наслідки війни, збільшити кількість робочих місць, 
надходження в бюджет. Програма єРобота – це яскравий приклад того, як держава, за допомогою законо-
давчого регулювання, може стимулювати розвиток малого бізнесу, стабілізувати економіку.  
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Інвестиційна діяльність підприємства – це один з найважливіших факторів, що стосується багатьох 

сторін підприємства в умовах ринкової діяльності. Від потужності та продуктивності інвестиційних процесів 
залежить успіх підприємства у найближчий та подальший терміни. Один із найважливіших чинників, які 
впливають на інвестиційну діяльність підприємства є неодмінно інвестування. Інвестування – це вкладення 
ресурсів в актив, який через деякий час може дати прибуток [1]. Усі інвестиції поділяють на короткострокові, 
середньострокові та довгострокові: 

• Короткострокові – це найприбутковіші та найризикованіші. Термін повернення інвестицій триває 
приблизно від декількох днів до декількох місяців, проте менше одного року. Об’єктами коротко-
строкових інвестицій можуть бути високоліквідні і високоприбуткові проекти.  

• Середньострокові – менш прибуткові та не такі ризиковані. Для інвесторів із середнім рівнем 
доходів, яким не терміново потрібно повернути ресурси. Термін триває від одного до п’яти років. У 
країнах де встановлений високий рівень інфляції, не рекомендується проводити середньострокові 
інвестиції, оскільки валюта там має швидкий темп до девальвації, відповідно прибуток з вкладених 
коштів не буде таким високим, яким був на початку укладання угоди.  

• Довгострокові – тривають понад п’ять років. Інвестор, який приймає рішення щодо укладання такої 
угоди, повинен володіти достатньою кількістю капіталу. Його має вистачити, щоб покривати усі 
витрати до того моменту, поки угода не почне приносити перші прибутки. При довгострокових 
інвестиціях також потрібно врахувати усі можливі ризики та бути впевненим, що рішення щодо 
інвестиції не принесе збитків. 

При проведенні інвестиційної діяльності підприємства, фундаментом цього процесу стає підрахунок 
резервів, розроблення наукових проектів з метою ефективного їх використання в майбутньому. Це вже один з 
кроків,  щодо створення ідеї на меті інвестування. Згодом необхідно вирішити, які саме ресурси потрібно 
інвестувати. Наступний крок це вибір об’єкту інвестування, розглянути варіанти інвестиційної привабливості 
об’єктів. Вже після цього можна розпочинати пошук інвесторів та підписувати договір. Очевидно, що весь 
ланцюжок визначених дій і являє собою інвестиційну діяльність. 

Отже, інвестиційна діяльність – це система економічних відносин. Таким чином, інвестиційну 
діяльність підприємства можна розглядати як два етапи: на першому відбувається створення джерела, на 
другому безпосередньо здійснюється вкладення джерела в майновий об’єкт [2]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА БАР’ЄРИ УКРАЇНСЬКОГО СТАРТАП-РИНКУ 

 
На сьогодні не всі розуміють різницю між двома поняттями: стартап і новий підприємницький проект, 

або комерційна діяльність. Комерційна діяльність – це відкриття, нового закладу харчування, або 
супермаркету чи місця відпочинку, тобто діяльність, яка приносить прибуток власникам, проте немає в собі 
новинки, чогось унікального, або ексклюзивного. Стартап- це проект, з бізнес-ідеєю, яку ще ніхто не 
втілював в життя, щось нове та невідоме ще на тогочасному ринку товарів та послуг. Можна сказати, що 
стартап – це «синонім» до слів унікальний, інноваційний та корисний для суспільства. Маючи нову та 
корисну ідею, можна створити молодий феномен і завоювати світовий ринок унікальною послугою, або 
товаром. Стартап – це компанія, яка нещодавно створена та має нову, ще ніким не втілену, бізнес-ідею. 

За кілька попередніх років відомими є досить багато проектів, які створили та реалізували молоді та 
перспективні українці. Серед них можна виділити такі стартап-проекти як: esper bionics, restream, fuelwell, 



 

287 

dressx, ugears, cardiomo, re-leaf paper, soc prime, branto та інші. Не дивлячись на те, що в україні є: перспективні та 
висококваліфіковані кадри, висока якість екосистем та підтримка з боку органів державної влади на теренах 
нашої держави постає багато бар’єрів на шляху розвитку стартап-індустрії. Серед них можна виділити: 

− поточні джерела фінансування, стартап потребує великих фінансових вкладень з боку розробника, 
адже близько 85% – це старт власним капіталом; 

− невелика кількість замовників, які хотіли б придбати виготовлений продукт; 
− негнучкість трудового законодавства та розмір податків на оплату праці; 
− відсутність коштів на розширення команди; 
− низький рівень володіння іноземною мовою; 
− складнощі щодо платежів з-за кордону, проблема перебування іноземців на території україни; 
− поганий імідж країни та політична нестабільність. 
В умовах сьогодення стартап-індустрія стикнулася з кризовою ситуацією у зв’язку з війною, проте 

робота в надзвичайних умовах стає конкурентною превагою на глобальному ринку і свідчить про витримку та 
наполегливість українських громадян. Пріорітетними напрямками стартап-ринку в україні є винаходи, які 
будуть корисними на території бойових дій та післявоєнного періоду, наприклад, вироблення системи 
доповненої реальності для танків, дронів, які здатні нести важкі вантажі, які злітають, як гелікоптер, але 
летять, як літак. У нулп успішно працює стартап-школа, яка створила інноваційне середовище для продуку-
вання та реалізації креативних ідей та успішних стартапів, і допомагає новаторам пройти шлях від ідеї до 
пошуку інвестицій і комерціалізації проекту. Доречно відзначити розробку львівських студентів (ну «лп»), які 
винайшли кровоспинний бинт та вдосконалили гідрогелеві пов’язки, які виготовляють із натуральних 
матеріалів. Досі на світовому ринку були лише синтетичні. З початком війни на передову передали близько 
40 тис. Таких пов’язок. 

На основі невеликого онлайн-опитування, бачимо таку статистику: близько 90% респондентам відомо про 
стартап та його відмінності між комерційною діяльністю, 50% – ознайомлені з українськими стартап-проектами, 
також 50-55% опитаних хотіли б дізнатися більше інформації про особливості стартап-індустрії та відвідати вебі-
нари присвячені даній тематиці. Згідно опитування українські стартап-проекти є частково відомі на українському 
ринку  і потребують більшого розголосу. 
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СУТНІСТЬ SMART СИСТЕМ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 
Головною особливістю суспільства ХХІ століття є його інформатизація. На даний час практично немає 

такої галузі, де б не використовували інформаційні технології, новітню цифрову техніку та інтернет-ресурси. 
Разом з поняттям «інформаційне суспільство» з’явився ще один термін, який відображає новий етап 

соціального розвитку людства, – «SMART-суспільство». Зважаючи на те, що SMART-суспільство не утворилося 
без допоміжних засобів, важливо розглянути SMART-системи, які сприяють розвитку розумного суспільства [1].  

Абревіатура «SMART» має подвійний зміст: крім перекладу слова з англійської її можна розшиф-
рувати як: Selfdirected- самокерований, Motivated-мотивований, Adaptive-адаптивний, Resource-enriched-
ресурсозбагачений, Technology embedded-вбудована технологія. Отже, SMART – це поєднання в одному 
об’єкті кількох інформаційних технологій. Наприклад, Smart-TV, Smart-Home, SmartPhone. Саме ці технології 
та багато інших призводять до розширення трудової мобільності в освіті, медицині, економіці та інших 
сферах зайнятості. 

Влітку 2020 року ООН оприлюднила звіт [2], в якому представила бачення майбутньої світової 
економіки після пандемії COVID-19. В звіті було виокремлено шість моделей розвитку, серед моделей, які 
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пов`язані з розвитком технологій, є ексабайтова економіка (характеризується діагностикою за допомогою 
пристроїв для аналізу; SMART-технологіями в будинках; спрямуванням мережевих даних у режимі реального 
часу тощо) та економіка вражень (йдеться про 3D-реальність). Причиною виокремлення даних моделей є те, 
що в наш час більшість населення користуються мобільними телефонами, і при цьому, більша частина з них – 
мають доступ до мережі Інтернет. 

Подальший перехід до цифрових технологій є неминучим і він лише прискорюватиметься. 
Прогнозується, що дедалі більше людей працюватимуть у режимі online, відбудеться перехід на online-
навчання та медицину завдяки стрімкому поширенню технології 5G.  

Також SMART технології пропонують нові можливості бізнесу: онлайн-співбесіди, обмін файлами 
через мережу Internet, PayPas для проведення транзакцій, а ще залучити нові форми фінансування. 

Цифрові технології мають вплив і на промислове виробництво. Завдяки автоматизації, сектор стає 
більш працездатним та гнучким: зменшуються поломки техніки, з`являються нові прилади за допомогою 3D-
друку тощо. 

У Звіті Всесвітнього економічного форуму в 2015 році було вказано зміни, які будуть спричиненні 
новими  SMART-технологіями  [3]: як мінімум 90% населення будуть мати стабільний доступ до мережі 
Internet; безпілотні автомобілі будуть займати 10% від кількості всіх машин; 10% окулярів будуть підключені 
до мережі Internet; буде створено перший автомобіль завдяки технології 3D-друку; податки з населення 
стягуватимуться за допомогою блокчейну. 

Це все і багато іншого стане можливим завдяки поширенню таких технологій як інтернет речей, 3D-
друк, робототехніка, система блокчейну, доповнена та віртуальна реальності (AR, VR) тощо.  

Отже, впровадження  SMART-технологій – процес довготривалий і як і будь-які нововведення,  вони 
можуть характеризуватися як позитивними, так і негативними наслідками.  

До позитивних відносяться: зниження вартості послуг, більша ефективність використання ресурсів, 
зростання продуктивності праці, розвиток суспільства тощо.  

Але з іншої сторони, брак необхідних знань і навичок призводить до складних технічних, соціальних та 
економічних потреб.  

Тому, люди повинні пристосуватися до технологічних змін в усіх сферах життя, щоб уникнути 
негативних наслідків і удосконалюватись разом з розвитком технологій. Крім цього, важливим моментом 
повинна бути ефективна політика уряду щодо раціоналізації процесу впровадження і використання SMART-
технологій суспільством, яка стосуватиметься унеможливлення завдання шкоди  різним категоріям людей 
через їх звільнення, зникнення окремих професій без можливості перепрофілювання тощо.  
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КВІНТЕСЕНЦІЯ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  

ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Сучасні кризові умови пов’язані із військовим станом,  COVID-19 та послабленою економікою країни, 
показали на скільки важливим для розвитку сучасного підприємства є здатність швидко та правильно реагувати на 
загрози шляхом оперативного прийняття коректних управлінських рішень. Ефективність управлінських рішень 
залежить від вдало сформованого, чітко адаптованого під сучасні умови та достатньо обґрунтованого відповідно 
специфіки функціонування підприємств механізму прийняття управлінських рішень. 

Механізму прийняття управлінських рішень присвячено роботи як вітчизняних, так і закордонних 
вчених, зокрема: М. Альберта, А.В. Андрейчикова, А.І. Гінзбурга, Е.П. Голубкова, Г. Емерсона, Л.Г. Євлано-
ва, Н.О. Іванченко, С.М. Капталана, Н.А. Карданської, Д.А. Ковніра, Р. Лайкерта, О.І. Ларичева, О.С. Літвіно-
ва, Н.Т. Малої, М. Мескона , А. Осборна, А.Г. Пилипка, Ф. Фідлера, Ф. Хедоурі та багато інших. Окремі 
науковці до механізму прийняття управлінських рішень залежно умов та особливостей його використання  
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додають різні складові. Сааме тому, із зміною умов функціонування підприємств, уточнюються зв’язки, 
напрямки та рівні впливу, а також елементи механізму прийняття управлінських рішень. Оскільки, наприк-
лад, діджиталізація суспільства зумовлює об’єднання декількох етапів процесу прийняття рішень і, спрощує, 
при цьому, окремі моменти цього механізму за тривалістю та витратністю їх здійснення. При цьому, отримані 
дані, які супроводжують прийняття конкретних рішень можуть характеризуватися певним суб’єктивізмом. 
Відповідно, питання уточнення і конкретизації елементів та ключових аспектів (основ) механізму прийняття 
управлінських рішень є актуальним та потребує дослідження. 

Незважаючи на відмінності пропонованих у науковій літературі механізмів прийняття управлінських 
рішень, можна чітко сказати, що основою кожного із них є правильна і вчасна діагностика проблеми. Адже 
неправильно визначена проблема та фактори, які її викликають знизять ефективність або сприятимуть прий-
няттю недоречних управлінських рішень. Відповідно, в основі механізму прийняття ефективних управлінсь-
ких рішень повинен бути чітко обраний і сформований інструмент збору, оброблення та аналізу інформації із 
такими складовими як: система поширення і донесення даних та результатів до відповідних осіб та 
забезпечення ефективного зворотнього зв’язку; комунікаційно-інформаційна система тощо.   

Крім цього, враховуючи особливості поняття механізм і складності його структури, доцільно виділити 
наступні основні блоки при його формуванні шляхом групування окремих складових: 

І. Підготовчий, який стосується вибору або формування інструменту збору інформації, визначення 
зацікавлених осіб у прийнятті рішень, безпосередніх виконавців цього процесу, градації їх за ступенем впливу 
та зацікавленості тощо; 

 ІІ. Ухвалення рішення – збору інформації, процесу безпосереднього прийняття рішення, застосування 
системи злагодження конфліктів тощо; 

ІІІ. Практичне використання ухваленого рішення – реалізації прийнятих рішень, використання системи 
оцінювання ефективності та перспективності отриманих результатів тощо.  

Важливим моментом при окресленні елементів та їх зв’язків в механізмі прийняття управлінських 
рішень для ефективного розвитку сучасних підприємств є необхідність уточнення методів прийняття рішень, 
виду управлінських рішень, рівня їх прийняття. 
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РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сталий розвиток господарської структури описується за допомогою комплексної системи показників, 

яка відображає динаміку економічного зростання, зміцнення фінансового стану та підвищення ефективності 
використання всієї сукупності і кожного виду ресурсів, виконання за звітний період зобов'язань перед 
працівниками, іншими організаціями (підприємствами) і державою. На всіх рівнях управління господарськи-
ми структурами головною метою є досягнення стійкого їх розвитку, яке характеризується поступовим збіль-
шенням величини основних соціально-економічних індикаторів підприємства із забезпеченням оптимального 



 

290 

співвідношення між ними. Це, своєю чергою, надає змогу забезпечити стійкий розвиток на рівні галузей 
економіки та на загальнонаціональному рівні 

На теперішній час світова економіка входить у період трансформацій та турбулентності. З одного боку, 
під впливом пандемії COVID-19 відбувається технологічний розвиток, що зменшує людський вплив, дозволяє 
працювати онлайн, а, з іншого, – війни, «політичні ігри» та кризи. У 2022 році, через повномасштабне 
вторгнення російської федерації, Європа відмовляється від енергоресурсів агресора. Україна залишається з 
низкою проблем, які продемонстрували нам важливість пошуку альтернатив в умовах дефіциту ресурсів. 
Останнє паралізує функціонування економіки, як це було з відсутністю палива, що призводить до 
дорожчання як  виробництва, так і доставки товарів та послуг. І тут постає запитання: «А як ефективніше 
використовувати наявні ресурси?». Фактично саме значущість ресурсів передбачає економне, заощадливе 
ставлення до них. Більше того, сама суть економіки є задоволення потреб за допомогою обмежених ресурсів. 
В такому контексті першочерговим для виживання суб'єктів господарювання в умовах нестабільності 
економічного середовища є розробка та впровадження політики ресурсозбереження, яка дасть змогу не лише 
оптимально та адекватно використовувати більшість можливостей розвитку, але й допоможе ефективно 
адаптуватися до швидкоплинних змін умов ринку для забезпечення конкурентоспроможності і успішного 
функціонування галузей, комплексів, господарства в довгостроковій перспективі. 

Темпи використання ресурсів за останні 30 років є більшими за темпи їх відновлення природою і ставить 
нас перед новим викликом, як і ворожі атаки, що знищують наші ресурсні запаси. Будь яка війна –це ресурсне 
протистояння, в якому перемагає та сторона, що краще ними розпоряджається. Тож у неможливості використання 
певного виду ресурсів необхідно шукати альтернативу. Зокрема, це стосується логістичних ресурсів. 

Головна мета логістики – це доставка потрібного вантажу потрібної якості в потрібній кількості в 
потрібний час в потрібне місце із найменшими витратами. Останнє ми і розглянемо, оскільки менші витрати 
не лише принесуть більший прибуток, але й дозволять функціонувати державі та працюватимуть на 
перемогу. 70% логістичних витрат, за експертними оцінками, припадає на транспорт ($7 млрд), 25 % – на 
складське зберігання  ($2,5 млрд) і близько 5% – на управління логістичними потоками ($0,5 млрд). Експерти 
стверджують, що як мінімум половина українських підприємств можуть зменшити логістичні витрати на 10–
30 %, перепроектувавши логістичні бізнес-процеси. Через економічну війну між США та Китаєм в останні 
роки, а також унаслідок пандемії ринок почав прискорено локалізуватися, тобто переносити ланцюги 
поставок максимально близько до країни виробництва чи реалізації власного продукту. Війна в Україні лише 
прискорює цей процес. Високі ціни на нафту та газ, зближення Росії з Китаєм, санкційні обмеження на 
російську логістику – усе це спричинить посилення тренду локалізації.  

Будь який «ланцюжок» може обірватись (зірваний міст, закритий повітряний чи морський простір, пере-
критий канал тощо) і кожна компанія актуалізує дані і повинна бути готового до такого виклику. Кожен простій – 
це додаткова витрата ресурсів. В чому може бути вирішення проблеми з вартістю простою? В інноваціях. 

Сьогодні існує безліч технологій, застосування яких підвищує якість обслуговування та довіру 
споживачів до логістичних підприємств. До найбільш відомих програмних комплексів, використовуваних в 
логістиці, можна віднести: Enterprise Resourse Planning (ERP) – Планування ресурсів підприємства; Warehouse 
Management System (WMS) – Система управління складом; Transport Management System (TMS) – Система 
управління транспортом; Radio Frequency Identification (RFID) – Система радіочастотної ідентифікації палет 
за допомогою радіоміток тощо.  

Отже, у забезпеченні ефективного ресурсозбереження в контексті стійкого розвитку важливу роль 
відіграють інновації у ланцюгах поставок, сортуванні, методах діджиталізації. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Інноваційна діяльність підприємства являє собою комплексний процес створення, використання і 

розповсюдження нововведень з метою отримання конкурентних переваг, зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентоздатних товарів і послуг та збільшення прибутковості свого виробництва. В ринковій економіці 
інноваційна діяльність підприємства є найсуттєвішим чинником, який дає змогу підприємству посідати стійкі 
ринкові позиції і отримувати перевагу над конкурентами в тій галузі. Проблематика розвитку інноваційної 
діяльності підприємства розглядалась багатьма вченими. Зокрема, проф. Козик В.В. зазначає, що забез-
печення конкурентоспроможності промислових підприємств потребує реалізації комплексу інвестиційно-
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інноваційних заходів, здійснення яких вимагає створення дієвого інвестиційно-інноваційного механізму [1]. 
Проф. Кузьмін О.Є. вказує, що реалізація інноваційної продукції є важливим етапом комерціалізації і прино-
сить прибуток підприємствам, а, як відомо, це є основою їх функціонування [2]. 

Інноваційний розвиток є визначальним фактором росту ефективності діяльності підприємства, підвищення 
якості продукції, економного використання ресурсів, запобігання екологічним наслідкам індустріалізації. Наразі, в 
Україні низька інноваційна активність підприємств, про що свідчать обсяги реалізованої інноваційної продукції. У 
2020 році цей показник становив 59,5 млрд. грн., або 1,1 % загального обсягу реалізованої промислової продукції. 
[3]. Цей показник матиме і надалі негативну динаміку через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Але 
розуміємо, що тільки за умови досягнення високого рівня інноваційної діяльності підприємств економіка країни 
зможе зайняти гідне місце у світовому процесі економічного розвитку.  

Інноваційна діяльність розглядається як комплекс наукових, технічних, організаційних, фінансових, комер-
ційних заходів, які у своїй сукупності призводять до здійснення інновації. При визначенні поняття «інноваційна 
діяльність» необхідно враховувати наукові розробки, які не призводять до виникнення інноваційного продукту. 

У Законі України «Про інноваційну діяльність» знаходимо такий термін «інноваційна діяльність» − 
це діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [9]. 

Існує багато визначень «інноваційна діяльність», але з вище наведених можна зробити висновок, що це 
термін пов’язаний зі змінами, спрямованими на створення нового товару, технології, процесу. Різне трак-
тування інноваційної діяльності підприємства пояснюється складністю та різноманітністю застосування 
цього економічного поняття. 

Для ефективного функціонування та розвитку підприємствам необхідно активізувати свою інноваційну 
діяльність. 

Основними способами та методами активізації інноваційної діяльності на підприємстві повинні бути: 
• удосконалення системи фінансування товарно-інноваційних та інвестиційних проектів; 
• поліпшення інформаційної та маркетингової роботи; 
• упровадження товаро-орієнтовної організаційної структури управління на підприємстві; 
• удосконалення системи стимулювання інноваційної праці; 
• посилення інноваційної спрямованості стратегії бізнесової поведінки підприємства та його 
адаптації до мережевої інформаційної системи. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ  

 
Розвиток інформаційного простору стимулює економічне зростання, підвищує рівень інтегрованості 

суспільних процесів і конкурентоспроможність національної  економіки. Прогрес активізує національні 
соціально-економічні процеси та дає додатковий поштовх розвитку інформаційних технологій. Інформаційні 
технології активно впливають на економіку, створюють простір для її розвитку та стимулюють бізнес-
процеси, які потребують ефективної системи управління ризиками в умовах кризи.[1] Глобальні події 
останніх років вплинули на економіку в цілому, зокрема на банківську систему. Постійний прогрес на всіх 
рівнях зумовлює банківську систему не відставати і трансформуватися для заохочення потреб клієнтів. Зміни 
у світовому банкінгу були зумовлені впровадженням нових цифрових технологій. Онлайн перекази, платежі, 
оформлення кредитів чи депозитів та усі інші безготівкові перекази є як ніколи актуальними у сучасному 
світі, особливо після світової пандемії. Для того щоб полегшити життя клієнтам, та втримати його, банки 
вдаються до цифрових трансформацій. Цифрова трансформація іншими словами цифровізація – це зміна 
звичних бізнес-процесів шляхом провадження цифрових технологій, а саме використання електронного 
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обладнання, програм. Цифровізація передбачає залучення цифрових технологій до процесів взаємодії з лю-
диною як в економічній сфері, так і в інших. Цифрові зміни – це розширення звичних методів функціону-
вання бізнесу, заміна старих методів роботи та їх спрощення, внесення інноваційності в роботу та пошук 
нових можливостей.   

У роботі кожної системи виникають певні ризики. Банківська система не виняток. Можемо відокреми-
ти наступні: кредитні ризики, ризики зміни відсоткової ставки, ринковий ризик, операційно-технологічний 
ризик, ризик репутації, юридичний ризик, стратегічний ризик, валютний ризик, ризик ліквідності, цифрові 
ризики. Цифрові ризики виникли недавно з початком впровадження нових технологій. Цифровий ризик – це 
операційний ризик, який передбачає певні негативні наслідки для економічних суб’єктів через роботу у 
кіберпросторі. Методологічною основою дослідження цифрових ризиків є сукупність фундаментальних 
положень теорії менеджменту, теорії управління ризиками, а також сучасних концепцій цифрової транс-
формації. Вирішення поставлених завдань здійснюється із застосуванням комплексу загальнонаукових 
методів дослідження, а саме аналіз наукової літератури, аналогія та порівняння, теоретичний синтез, класи-
фікація, методологічне узагальнення, економіко – статистичний аналіз: кластерний аналіз, регресійна модель, 
експертні оцінки та наукова абстракція. 

Для ефективного управління ризиками будь-яка установа має розробити ризик-менеджмент для 
передбачення та аналізу ризику, виявлення певних проблемних місць, вибір найефективнішого варіанту 
вирішення проблеми, а також узгодження заходів для боротьби з ризиком. Є різноманітні методи контролю 
впливу ризиків – уникнення, мінімізація, локалізація, розсіювання ризику. Для цього можна застосовувати 
різноманітні інструменти впливу на сам ризик. Це може бути повна відмова від нього, страхування, про-
філактика, диверсифікація. Також варто звертати увагу і на потенційні ризики, а не лише на відомі. [2] 

Цифрова трансформація банківського бізнесу передбачає перенесення всіх фізичних даних на онлайн 
носії. Уся необхідна особиста інформація клієнта є у віртуальному доступі для банківської установи. Це зу-
мовлює виникнення таких ризиків як втрата бази даних через технічні неполадки, оприлюднення конфі-
денційної інформації, отримання доступу та використання особистих даних шахраями. [3] 

Для зниження даних ризиків банківська установа має розробити план управління та уникнення даних ризи-
ків, а також план дій у разі їх настання. З можливих заходів для управління ризиками цифрової трансформації бан-
ківського бізнесу – створення резервних копій особистих даних клієнтів, розробка системи захисту конфіденційної 
інформації і процедури надання доступу до даних, система верифікації особи для виявлення шахраїв.  

На даному етапі ризики цифрової трансформації банківського бізнесу потребують детального вивчення 
та аналізу для зменшення їх впливу на установу або повного уникнення.  

 
1. Зварич Р. Ризик-менеджмент цифрової трансформації в умовах пандемії URL: 

http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/htneu/article/view  
2. Кмитюк Т. Концептуальні аспекти моделювання та управління ризиком цифрової трансформації. 

URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal  
3. Вінник О. Переваги та ризики цифровізації економіки: проблеми правового регулювання URL: 

http://pgpjournal.kiev.ua/archive/2020/3/11 
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ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ 
 

Під час реалізації своєї продукції кожне підприємство стикається із процесом встановлення ціни на цю 
продукцію. Цей процес є надзвичайно важливим та складним для підприємства, оскільки, з однієї сторони має 
приносити прибутки для підприємства, тобто покривати витрати на виробництво цієї продукції, а з іншої – ціна 
має бути привабливою для покупців, тобто не надто високою для них.  

Таким чином, на процес формування ціни впливає багато факторів, першим з яких є витрати. Чим 
нижчі витрати – тим нижча собівартість виготовлення продукції, а отже і її ціна. Нижча ціна, як правило, буде 
своєрідним магнітом для споживачів, що в свою чергу дасть змогу підприємству реалізовувати свою 
продукцію в більших обсягах. Зростання обсягів продажів зумовить зростання прибутку для підприємства. 
Саме тому підприємства намагаються знизити витрати на виробництво продукції. Вирішальною умовою зниження 
собівартості служить безперервний технічний прогрес. Впровадження нової техніки, комплексна механізація і 
автоматизація виробничих процесів, вдосконалення технології, впровадження прогресивних видів матеріалів 
дозволяють значно знизити собівартість продукції [1]. Також для того, щоб знизити витрати, підприємство може 
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закупляти дешевші сировину та матеріали. Проте це може відобразитися на якості продукції, внаслідок чого навіть 
низька ціна не зможе привабити купувати цей товар, якщо він сумнівної якості.    

Забезпечення підприємства основними видами ресурсів також є одним із головних факторів, які 
впливають на формування ціни. Відсутність на ринку основних ресурсів, зумовить залежність підприємства 
від постачальників та сприятиме швидкому зростанню ціни продукції. Наприклад, через відсутність паливно-
енергетичних ресурсів (нафта, природний газ, вугілля і т.д.) у країні зростуть ціни на транспортування 
продукції, електроенергію тощо, а отже, і на кінцеву продукцію. 

Наступним фактором формування ціни можна назвати унікальність та обмежена кількість даного 
товару. Ці чинники спрятимуть тому, що чим більша унікальність товару та чим менша їх кількість, тим їх 
ціна буде вищою. Наприклад, картини відомих художників продаються надзвичайно дорого через свою 
унікальність, неповторність та через те, що вони наявні в єдиному екземплярі. 

Ще одним чинником формування ціни на продукцію є визначення її як товару розкоші. Так, наприклад, 
можна пояснити ціну брендового одягу, висококласних автомобілів тощо. 

Не менш важливим чинником впливу є кількість конкурентів. Так, якщо компанія є монополістом, то 
відповідно вона сама диктує споживачам ціну. В такій ситуації споживач може або погодитися з ціною, або 
відновитися від купівлі даного товару, оскільки ця компанія є єдиним виробником даної продукції та немає 
близького замінника.  

Також вагому роль відіграє політика держави, зокрема регулювання податків та мінімальної заробітної 
плати. Якщо дані показники зростають, зростає в свою чергу і собівартість продукції, що впливає і на 
збільшення ціни. 

Таким чином, кожен із цих факторів враховується при визначенні ціни продукції. Кожен з них прямо 
або ж опосередковано впливає на його пропозицію, характеристику, вартість, що обов’язково враховується 
споживачами при купівлі товару.  

 
1. Шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1959 (дата звернення: 17.10.2022 р.). 
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ОЦІНЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ  

ЗА ДОМОГОЮ SWOT-АНАЛІЗУ 
 

Не зважаючи на загрози через війну та пандемію туристична галузь України розвивається, адже у 2021 р. до 
бюджету України надійшло 244 млн. грн. туристичного збору, що більше ніж у 2020 р. (130,6 млн. грн.) на 86,8%. 
Серед лідерів – Одеська обл., з якої поповнили бюджет на 23 млн. грн. [1]. 

Дієвим способом аналізування туристичної привабливості регіону є SWOT-аналіз, за допомогою якого 
можна визначити сильні і слабкі сторони та сформувати напрямки діяльності для підвищення туристичної 
привабливості регіону. 

Застосуванню SWOT-аналізу при дослідженні туристичної діяльності присвятили свої праці такі вчені: 
В.Ю. Фролова [2], Ю.О. Наврозов та В. Кацюк [3], Т.В. Шелеметьєва [4], В.В. Шиманська [5]. 

Прогнозування умов функціонування туристичної галузі регіону, а також їх змін в майбутньому можна 
за допомогою SWOT-аналізу факторів, які формують туристичну привабливість регіону на прикладі Одеської 
обл. України. До основних чинників туристичної привабливості регіону відносять природні та антропогенні 
ресурси. Отож проаналізуємо можливість їх використання для підвищення туристичної привабливості 
Одеської обл. України, а результати зведемо у таблицю. 

 

Таблиця 
SWOT-аналіз туристичних ресурсів Одеської області* 

Сильні сторони Слабкі сторони 
Приваблива міська архітектура (Одеський театр опери і балету, 
Одеська філармонія); унікальні ресурси (спадщина ЮНЕСКО 
(кінцева станція дуги Струве, с. Стара Некрасівка); морське 
узбережжя з інфраструктурою; мінеральні джерела, грязі (у т.ч. 
унікальних, як Куяльник); самобутні природні ресурси (Ду-
найський заповідник); стародавні будівлі  (Аккерманська 

Занедбаний стан архітектурних та інших пам’яток (істо-
ричний центр м. Одеси відмовляються вносити у спад-
щину ЮНЕСКО через порушення автентичності; недос-
татня кількість інформаційних центрів; невисокий рівень 
сервісу; невелика кількість туристичних маршрутів, які не 
охоплюють значної частини сегментів ринку 
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Продовженнятабл. 

Сильні сторони Слабкі сторони 
 фортеця); унікальні місцевості (м. Вилкове на р. Дунай); 
національні традиції та мотиви в одязі (вишивка); місця, 
пов’язані з відомими постатями (І.Айвазовський, Ю.Липа, 
Р.Шухевич, І.Мечніков, Д.Мендєлєєв, Д.Ойстрах, С.Ріхтер) 

 

Можливості  Загрози 
Покращення стану антропогенних ресурсів; покращення 
якості обслуговування та безпеки туристів; організування 
нових туристичних локацій (фестивалів, туристичних мар-
шрутів, розважальних центрів); створення нових артефактів 
та підвищення привабливості існуючих; пропагування ту-
ристичних ресурсів та культурного надбання на міжнарод-
них виставках; розширення переліку пам’яток та немате-
ріальних цінностей у списку ЮНЕСКО; залучення іно-
земних інвестицій 

Втрата частини внутрішніх туристів через воєнні дії та 
доступність іноземних ринків; вищий рівень сервісу на 
іноземних ринках; зростання доступності за цінами та 
транспортом іноземних туристичних продуктів 

 
SWOT-аналіз туристичних ресурсів відобразив (див. таблицю), що Одеська область України забезпечена 

туристичними ресурсами, у т. ч. унікальними, що дає підстави для прогнозування можливості підвищення рівня 
туристичної привабливості цього регіону. Однак, для цього необхідно щоб Україна перемогла у війні з РФ, а після 
перемоги запланувати значні зміни у туристичній діяльності регіону, зокрема: покращення стану антропогенних 
ресурсів та якості сервісу, поширення інформації про дестинацію, залучення іноземних інвестицій для відновлення 
туристичних пам’яток та інфраструктури тощо, враховуючи загрози. 

 
1. Державне агентство розвитку туризму України: URL: https://www.tourism.gov.ua (дата звернення 

10.01.22 р.).  
2. Фролова В.Ю. SWOT-аналіз конкурентоспроможності туристичного ринку України.  Вісник 

Бердянського університету менеджменту і бізнесу. № 1 (29), 2015. С. 42-46.  
3. Наврозова Ю.О., Кацюк В. Свот-аналіз передумов створення туристичного кластеру в Одеському 

регіоні. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. № 4 (57), 2016. 
4. Шелеметьєва Т. В. SWOT-аналіз як дієвий інструмент процесу управління розвитком туризму в 

Україні. Інтелект ХХІ. № 6, 2018.  
5. Шиманська В. В. SWOT-аналіз туристичного комплексу Житомирщини. Економіка. Управління. 

Інновації. № 1 (5), 2011. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

НА ФОНІ РОЗВИТКУ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМ ДЛЯ НАВЧАННЯ 
 

Створення та поширення перших сучасних онлайн платформ для навчання в Україні датується 2011 
роком [1]. Серед найбільш популярних та відомих можемо виділити Prometheus, EdEra, CourseEra, Canvas 
Network, Udemy. Проте, розквіт даних ресурсів припадає саме на 2020 рік, коли навчання та робота перейшли 
у дистанційний формат. Така популярність продовжує зростати і охоплює все більше сфер для вивчення та 
різні вікові категорії, адже дуже зручно розвиватися та підвищувати кваліфікацію онлайн, не виходячи з 
дому. Важливо, що під час воєнного стану, деякі платформи з курсами відкрили безкоштовний доступ для 
українців, і це суттєво збільшило попит.  

З метою аналізу актуальності вищих навчальних закладів на фоні розвитку онлайн платформ для 
навчання та популяризації продажів навчання в соціальних мережах – було проведено опитування серед 
студентів ІНЕМ НУ «Львівська політехніка». В опитуванні взяло участь 216 респондентів економічних 
спеціальностей, які навчаються на 1-6 курсах. Для дослідження були обрані саме ці спеціальності, оскільки 
вони не потребують практичних навичок в лабораторіях або в спеціально відведених місцях для досліджень, 
тому розглядаємо їх з перспективи повного вивчення в дистанційному форматі. 

За результатами опитування було визначено, що 129 (59,7%) респондентів, хоча б раз користувалися 
онлайн платформами створеними для навчання. 40% опитаних студентів використовували онлайн курси для 
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навчання або перекваліфікації, 26,8% купували їх для додаткових навичок необхідних для роботи, 33,2% – 
для розширення світогляду. Зясовано, що 78 студентів (36,1%) мінімум раз оплачували собі курси в 
соціальних мережах у блогерів. Натомість, серед причин відмови користування онлайн курсами студенти 
виділили високу вартість курсів, нестачу вільного часу та відсутність бажаних курсів у вільному доступі. 

Майже всі опитувані студенти (97,2%) зазначили, що якби заклад вищої освіти забезпечив їм 
безкоштовний доступ до навчальних платформ, то вони б обов’язково ними користувались. Також, 65,3% 
опитаних респондентів вважають, що сучасні онлайн курси на спеціалізованих платформах або в соціальних 
мережах можуть повністю замінити повноцінне навчання в університеті. Аргументи наведені студентами на 
користь свого вибору щодо навчання на онлайн курсах наступні: швидкість навчання, можливість навчатися у 
власному темпі та будувати власний графік; відсутність сторонніх дисциплін та робіт, концентрація на 
потрібних предметах, які є профільноорієнтованими; сучасність, наповненість та актуальність інформації, яка 
оновлюється та доповнюється; вибір рівня навчання відповідно до своїх знань та навичок, можливість знайти 
відгуки та підібрати викладача; лояльне ставлення викладачів та менторів, зацікавленість викладачів у 
поясненні матеріалу, приємна атмосфера, можливість обрати групові або індивідуальні заняття; вартість 
навчання дешевша у порівнянні з контрактом в університеті; велика кількість практичних завдань із реаль-
ного життя, деякі курси гарантують працевлаштування. Натомість, аргументи наведені на користь того, що 
курси не зможуть замінити навчання в університеті: соціалізація з викладачами та одногрупниками, розвиток 
особистості, створення мережі контактів (нетворкінг), участь у заходах за інтересами; по закінченню 
навчання кваліфікований спеціаліст із дипломом має більшу перевагу над людиною без диплому; університет 
пропонує більш розширене навчання, більшу базу знань та вивчення суміжних спеціальностей; несерйозність 
сприйняття курсів працедавцями, престижність навчання в університеті; можливість вчитися за державні 
кошти; навчають викладачі, з багаторічним досвідом. 

Отже, дослідження показало, що студенти ІНЕМ схиляються більше до вивчення своєї спеціальності за 
допомогою онлайн платформ і курсів, ніж до навчання в університеті. Це є доволі серйозною проблемою, яка 
з часом може стати ще серйознішою, тому пропонуємо заходи, які допомогли б поліпшити ситуацію на 
користь вищих навчальних закладів та більше мотивувати студентів: 

1. Надати безкоштовний доступ кожному студента інституту до популярної платної навчальної 
платформи з курсами відповідно до спеціальностей та напрямку інституту.  

2. Ввести додаткову дисципліну кожного семестру у вигляді онлайн курсу, який можна обрати на 
навчальній платформі відповідно до спеціальності.  Проходження курсів акредитовувати та зараховувати як 
звичайні дисципліни за допомогою здачі тесту/кіцевого екзамену на обраному курсі.  

 
1. Онлайн освіта в Україні. URL: https://euprostir.org.ua/practices/146136 
2. Опитування студентів ІНЕМ НУ «Львівська політехніка»  – «Актуальність вищих навчальних 

закладів на фоні розвитку онлайн платформ для навчання». URL: https://docs.google.com/forms/d/1GAput 
SUqAa7bTPZCPkyWNsi0LRJE-1-1vDhFRnYHnz4/edit  

 
 

І. Малінін 
Науковий керівник – к.е.н., доц. І. М. Кривцун 

 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АКТИВІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 
Якість активів банківського сектору України є одним із визначальших чинників впливу на інвестиційну 

привабливість національної економіки. Протягом останніх років спостерігається тенденція стрімкого 
зростання активів українських банків, що зумовлює активізацію процесів управління банківськими активами. 
За умов високої ризиковості ринкового середовища фінансова стійкість банку залежить від раціональних 
управлінських рішень щодо збалансованості між усіма агрегатами активів. Проте найгострішою проблемою 
українських банків на сучасному етапі є зростання проблемних активів, що створило необхідність у більш 
ефективному управлінні ними.  
Посткризовий період ознаменувався негативними тендеціями зміни структури активів банківської системи 

(табл. 1). Дані таблиці дають змогу проаналізувати вплив у короткостроковому періоді таких негативних 
факторів як світова фінансова криза, початок збройної агресії, пандемія коронавірусу та повномасштабні 
воєнні дії. 
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Таблиця 1 
Показники якості активів національного банківського сектору  

Показник 2006 2008 2013 2014 2018 2019 2020 2021 І пів. 2022 
Кількість 
Банків 

170 184 180 163 77 75 71 71 68 

Кредитний портфель,% 79.16 85.55 71.31 76.42 82.29 69.20 52.70 51.89 51.17 
Ризик кредитного портфеля, % н/д н/д н/д н/д 90.10 83.83 61.21 38.93 42.54 
Непрацюючі активи, % н/д н/д н/д н/д 33.58 27.58 20.25 14.94 14.70 
Непрацюючі кредити, % н/д н/д н/д н/д 47.60 44.05 39.06 29.99 31.82 

Джерело: [1]. 
 
Через десятиліття після світової фінансової кризи показники якості активів досягли негативного 

максимуму[2]: при частці кредитного портфеля в активах 82.29%, ризики портфеля перевищили 90%, а частка 
непрацюючих активів та кредитів становила відповідно 33.58% та 47.6%.  Впродовж періоду 2018-2022 років 
визначились позитивні тенденції зміни цих показників: 

§ показник кредитного портфеля зменшився на 27,99%. При цьому найбільше зростання відбулося в 
період 2014-2008 років, а найбільший спад –  з 2008 до 2013 року; 

§ показник ризику кредитного портфеля зменшився на 47,56%. При цьому найбільше зростання 
відбулося в першому півріччі 2022 року, а найбільший спад – в 2021 році; 

§ показник непрацюючих активів зменшився на 18,88%, при цьому найістотніші позитивні зміни 
відбулись у 2020 році; 

§ показник непрацюючих кредитів зменшився на 15,78%, при цьому найбільший спад зафіксовано у 
2021 році. 

Тенденції зміни частки непрацюючих активів та часттки непрацюючих кредитів представлено на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Динаміка зміни частки проблемних активів банків. 
 
Структура і якість активів значною мірою визначають ліквідність і платоспроможність банку, а отже, 

його надійність.Вирішення досліджуваної проблеми повинне здійснюватись на усіх рівнях: на макрорівні – 
розпорядженнями держрегулятора, що обмежують кредитні та інвестиційні ризики; на мікрорівні – зваженою 
кредитною політикою банків, більш ретельною оцінкою та захистом від кредитних ризиків та забезпеченням 
ефективнішої диверсифікації банківських активів. 

 
1. (2022) Кривцун І.М. Сучасний банкінг: тенденції та перспективи розвитку. Економіка та 

суспільство. 2022, №42. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-42-71.  
2.  (2022) Показники банківської системи. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#1. 
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А. Моісеєнко 
Науковий керівник – к.е.н.,доц. О.Я.Загорецька 

 
ВІЙНА В УКРАЇНІ – НАСЛІДКИ ДЛЯ КЛЮЧОВИХ РИНКІВ ЄВРОПИ ТА СВІТУ 

 
Війна в Україні  серйозно впливати на світові ринки та постачання продовольства.  
Україна історично є великим експортером зерна. У 2021 році українське зерно нагодувало 400 

мільйонів людей у всьому світі. Протягом перших 5 місяців війни Україна не могла експортувати зерно 
основними морськими шляхами через Чорне море. Від цього постраждали країни, які залежать від цього 
зерна. Кілька країн Близького Сходу та Африки, які отримували зерно, вже пережили кризу голоду через 
конфлікти та зміну клімату. Війна в Україні посилила ці кризи голоду. 

На Близькому Сході війна в Україні призвела до різкого зростання цін на пшеницю та пальне. 
Найбільше постраждали сирійські біженці, оскільки багато з них не мають доходів, щоб покрити різко зрослу 
вартість життя. 

У Центральній Америці ціни на такі основні продукти харчування, як біла кукурудза, значно вищі за 
п’ятирічний середній показник.  

Щоб подолати кризу голоду, донори повинні терміново спрямувати фінансування на першу лінію 
реагування, яка може охопити тих, хто найбільше потребує, і надати програми охорони здоров’я, 
продовольчу та грошову допомогу та чисту воду, необхідні людям для виживання[2]. 

Російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року багато в чому вплинуло на європейську та світову 
економіку. Енергетичні та продовольчі ринки були порушені, що вплинуло на величезні наслідки як для 
Європи, так і для решти світу. Ціни на паливо ще більше зросли, що також призвело до занепокоєння щодо 
безпеки енергопостачання в ЄС. Рішення Росії призупинити постачання газу до кількох країн-членів ЄС ще 
більше вплинуло на ситуацію. 

Беручи до уваги різні енергетичні суміші, умови та обставини країн-членів ЄС, лідери ЄС закликали до:  
− подальшої диверсифікації джерел і маршрутів енергопостачання; 
− прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії; 
− подальшого підвищення енергоефективності; 
− покращення взаємозв'язку газових та електричних мереж.   
На кінець 2022 року розвинені європейські країни стикнуться із уповільненням економік до 3% та 

інфляцією у 5,5%, прогнозують в МВФ. Це дуже погані новини для країн, які звикли мати стабільний ріст 
економіки та ціни: у довоєнному 2021 році економіки розвинених країн Європи зросли на 5,6%. У 
європейських країнах, що розвиваються, зростання було ще стрімкішим – 6,7% за рік. 

Особливо негативних наслідків у МВФ очікують від припинення постачання російських енергоносіїв до 
Європи, а найбільш вразливими до цього називають країни східної та центральної Європи. 

Що стосується газу, то Європі вдасться замістити лише 60-70% нинішніх російських поставок 
альтернативними. 

За прогнозами МВФ, економічне падіння в Росії буде у п'ятеро меншим, ніж в Україні – близько 8,5% [3]. 
Торговельні обмеження, введені проти Росії та Білорусі, і контрсанкції стали потужним тригером, який 

значно підвищив рівень інфляції та негативно вплинув на економічне зростання, створивши загрозу 
стагфляції. Серед західних країн найбільше постраждають країни Європи ті, які мали більш тісні торгові 
відносини з Росією.  

Війна в Україні значно підвищила рівень невизначеності в економіці та бізнесі. Опитування британських 
фірм показує, що енергія використання, попит, торгівля та право власності є найважливішими чинниками 
невизначеності бізнесу. 

Негативний вплив наслідків, які вже відбулися, ще не можна повністю виміряти, а деякі наслідки ще не 
відомі. Це означає, що компаніям і країнам доведеться приймати та впроваджувати рішення в умовах дуже 
високого ступеня невизначеності, своєчасно коригуючи плани дій, якщо цього вимагатимуть мінливі 
обставини.  

Щоб зберегти, та посилити свою конкурентоспроможність, підприємцям, компаніям і країнам необхідно 
скорегувати свої стратегії, бізнес-моделі та моделі управління таким чином, щоб бути готовими до 
ефективної відповіді на кризи. 

 
1. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-ukraine-invasio /impact-of-russia-s-invasion-of-

ukraine-on-the-markets-eu-response/ 
2.https://www.rescue.org/article/ukraine-war-what-are-impacts-world-today 
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3.https://www.bbc.com/ukrainian/features-61190565 
4.Gartner. 2022. 2022 CIO Agenda: Create an Action Plan to Master Business Composability. Available 

online: https://www.gartner.com/en/information-technology/insights/cio-agenda/cio-agenda-ebook 
 
 

Ю. Мороз 
Науковий керівник – к.е.н., доц. І. М. Кривцун 

 
ВИБІР ВАЛЮТИ ЗАОЩАДЖЕННЯ: ДОЛАР ЧИ ЄВРО? 

 
Сьогодні в період повномасштабної війни, багато українців задаються питанням: «На що обмінювати 

гривні: на долари чи євро?». Курс єдиної європейської валюти вперше за 20 років впав нижче за курс долара 
США, а тому виникає дуже багато суперечок з приводу надійності валюти заощадження.  

Американський долар – офіційна валюта Сполучених Штатів Америки, валюта міжнародного обігу. 
Євро – це офіційна валюта країн Євросоюзу, яка є однією з основних резервних валют у світі. 

Курс іноземної валюти, зокрема долара США та євро, залежить від багатьох факторів:  
§ грошово-кредитної політики центробанків; 
§ тенденцій зміни основних макроекономічних показників; 
§ фінансових та політичних новин; 
§ фінансових санкцій в країні тощо.  
У 2022 році Федеральна резервна система США різко почала підвищувати ставки для боротьби з 

рекордною інфляцією, яка почалась із березня 2020 року. Загалом ключова ставка зросла з 0,25% до 2,5%. У 
той же час Європейський центральний банк підвищив ставку лише на 0,5% [1]. 

Тенденцію коливання курсу європейської валюти відносно американської протягом 2002-2022 років 
можна відображено на рис. 1 [2]. 

 

 
Рис. 1. Курс євро відносно долара США протягом 2002-2022 років 

 
Ще одним вагомим фактором, який спричинив зростання курсу долара США та послаблення євро, це 

військова агресія росії проти України. Війна лише посилила інфляцію у світі та створила енергетичну кризу 
для багатьох країн Євросоюзу. Виникла суттєва проблема із продовольством. Інфляція в США є легше 
контрольованою монетарними стимулами, адже є менше залежить від цін на російські енергоносії. Серед 
чинників впливу можна виокремити й невизначеність в економіці Євросоюзу. Так, США здатні забезпечити 
себе енергією, продовольчими продуктами, потужним ринком праці. Структура ж фінансового та товарного 
ринків ЄС є неоднорідною. 

Підвищення відсоткової ставки для економіки США буде мати як позитивний, так і негативний вплив, 
а от для решти світу ця новина є невтішною. Для країни походження долара це буде інструментом для 
боротьби з інфляцією у зв’язку зі зменшенням вартості імпортних товарів. Активи у валюті міжнародного 
обігу стали більш привабливими для інвесторів з країн з розвиненою економікою та тих, що розвиваються. 
Внаслідок того, що курс євро є нижчим відносно долара, інфляція у країнах ЄС зростає, адже дорожчає ім-
порт товарів, зокрема енергоносіїв. Щодо України, то від подорожчання долара виграють українські експор-
тери, а для імпортерів ситуація погіршуватиметься. Також підвищення курсу долара США відносно інших 
валют призведе до збільшення вартості обслуговування зовнішніх боргів. 
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Українцям варто використовувати принцип диверсифікації – зберігати заощадження в різних видах 
валют. Частку заощаджень у доларовому еквіваленті краще збільшити, а в європейській валюті навпаки – 
зменшити. Можна розділити свої збереження за такою оптимальною формулою для заощадження грошей: 
долари – 40%, гривні – 30-40%, євро – 20% [3].  

 
1. Чому падає євро і росте долар? URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/09/8/691255/  
2.  Європейський центральний банк. URL:https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html. 3. Що 

вигідніше: долар чи євро? URL: https://obmenka24.sm.ua/ua/blog/chto-vygodnee-dollar-ili-evro.  
 
 

Ю. Олійник 
 Науковий керівник – к.е.н., доц. Л.І.Лесик 

 
ЗМІНА ВАЛЮТНИХ КУРСІВ «КОШИКА ВАЛЮТ»  

ПІД ВПЛИВОМ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У 2022 РОЦІ 
 
Сучасний стан валютного ринку характеризується не тільки системою організаційних та економічних 

відносин щодо валютних операцій, й зовнішньої торгівлі, а й наданням послуг, здійсненням інвестицій та 
інших видів діяльності, які вимагають обміну і використання різних іноземних валют. Сьогодні кожна 
операція на валютному ринку, під дією зміни кон’юнктури ринку, може впливати на попит та пропозицію 
ринків товарів та послуг, фондового ринку чи ринку праці. Зміна валютних курсів, а також проведення 
політики «дешевих» чи «дорогих»  грошей є одним із регуляторів економічного зросту як національної, так і 
світової економіки. Сутність грошової політики держави регулюється за допомогою монетарних методів – 
первинної та вторинної емісії національної валюти, відповідно до рівняння Фішера – вища пропозиція 
грошової маси прямо впливатиме на зміну кількості та зміну ціни товарів. Виходячи з цього чим більша 
емісія (більша кількість грошової маси), тим більша ціна та кількість товарів. У 2022 році, під впливом 
глобальних проблем, спричинених війною російської федерації проти України, світовий ринок охопила криза 
попиту, що спричинила зменшення товарів та підвищення цін на них, відповідно до цього у світі більшість 
економік стикнулися з проблемою збільшення темпів інфляції. Для боротьби із наростанням інфляційних 
процесів, Центральні банки країн вирішили збільшувати ставки рефінансування, відповідно до змін яких 
зменшувалася вторинна емісія, створена банківськими послугами. Для боротьби із наростанням щомісячної 
інфляції, Федеральна резервна система США здійснила збільшення ставки рефінансування] 

Проблема зміни облікових ставок Центральними банками супроводжується політичними проблемами. 
Так Європейський Центральний банк (ЄЦБ) зіткнувся із проблемою зростання темпів інфляцїі, коли середній 
показник інфляції країн ЄС досягнув 10,1% [2]. Крім того інфляція, що спричинена зростом цін на енергоносії 
та війну не може знизитися за допомогою монетарних методів, оскільки підняття облікових ставок може 
призвести до дефолтів за довгостроковими боргами у Іспанії, Італії, Греції та Португалії, через це можливість 
якісної боротьби з інфляційними процесами у Європейському Союзі не відбувається. Також у вересні 2022 
році зміні кон’юнктури валютного ринку піддався і фунт стерлінг, що досягнув свого 20-річного історичного 
мінімуму. Власне така зміна насамперед спричинена не лише ескалацією у Європі, а й суттєвим зменшенням 
податків у заявах нового уряду Великої Британії, відповідно цінність фунта стерлінга відносно інших валют 
впала. 

Можна зробити висновок, що тенденція до зміни курсів залишиться в такому напрямку і відповідно 
варто очікувати подальше укріплення долара на фоні інших валют, що в свою чергу укріпить економіку 
США, проте скоротить темпи розвитку світової економіки на фоні зростання курсу долара. 

 
1. ФРС «Ставки рефінансування» URL: https://www.federalreserve.gov 
2. EuroStat “Annual rate of change” URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В сучасному світі ми все частіше чуємо та вживаємо термін інновація. Він зустрічається не лише в 

економіці, але й у різних сферах життя, наприклад у суспільному житті чи у культурній практиці. Інновації є 
насправді важливим фактором, які впливають не лише на розвиток підприємств, але і на суспільно-
економічний розвиток усіх країн загалом. Інновації приносять у наше життя зміни, які роблять його легшим, 
аналогічно інновації служать і на підприємстві, а саме – вони полегшують виконання певних процесів, 
економлять час та витрати, забезпечують кращу якість виготовлення продукції або ж надання послуг.  

Інновації – новостворені і вдосконалені технології, продукція або послуги, а також організаційно-тех-
нічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 
структуру та якість виробництва і соціальної сфери. Інноваційна діяльність – це та діяльність, яка спрямована 
на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, що зумовлює випуск на 
ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. Саме ті товари та послуги, що відповідають цим вимогам 
називають інноваційною продукцією. На рисунку 1 зображено об’єкти інноваційної діяльності на під-
приємстві [1]. 

  
Рис 1. Об’єкти інноваційної діяльності на підприємстві. 

Джерело: систематизовано автором за [1]. 
 
Сама сутність цієї діяльності на підприємстві полягає в тому, щоб віднайти нові ідеї в технології, організації 

та техніці виробництва продукції. Усе це передбачає також придбання, ліцензування, патентування й розробку 
власних нововведень. Як наслідок, це приносить підприємству позитивний економічний ефект. Для глибокого розу-
міння важливості інновацій, важливо знати, що кінцевим результатом інноваційної діяльності є передусім мож-
ливість зміцнення позицій на ринку, шляхом виробництва конкурентоспроможної продукції, що якраз забезпечить 
підприємству покращення його фінансового стану [2]. 

Однак, інноваційна діяльність може дати не лише позитивні наслідки для підприємства, а також є 
висока ймовірність зазнати невдач. Щоб хоч якось уникнути поразки, підприємства аналізують кожен етап 
цієї діяльності відповідно до своїх цілей. До цих етапів, як правило, відносять: моніторинг зовнішнього та 
внутрішнього середовища, аналіз ефективності інноваційних проектів, а також, оцінку ефективності 
інноваційної діяльності та шляхи її підвищення [2]. 

Отже, без інноваційної діяльності підприємства не зможуть успішно функціонувати поміж інших 
конкурентів. У сучасних ринкових умовах підприємства будують діяльність за допомогою своїх локальних 
цілей. Найчастіше до таких цілей відносять можливість успішно функціонувати на ринках виробництва нових 
товарів і послуг,  які знову ж таки, не можуть з’явитися без впровадження нових технологій, тобто інновацій. 
Саме вони є одним з основних джерел економічного зростання підприємств.  

 
1. Закон України «Про інноваційну діяльність». URL: https:–//zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text 

(дата звернення 18.10.2022). 
2. Інноваційна діяльність: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – 392 с.– URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/496/1/–inovaciyna_diyalnist-
mikituk_a5.pdf (дата звернення 18.10.2022). 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ BERKSHIRE HATHAWAY 

 
Однією із сфер діяльності суб’єкта господарювання, поряд з операційною та фінансовою, є й інвестиційна 

діяльність. Її застосування охоплює купівлю або продаж основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів, 
довгострокових та короткострокових інвестицій, а також відповідні грошові витрати та вигоди. На практиці 
інвестування може приймати різні форми, тобто це може бути купівля акцій, облігацій або вкладення грошей у 
банк, а також придбання обладнання, яке може дозволити розпочати виробництво та отримувати прибуток. Покра-
щення ефективності та досягнення високих показників діяльності підприємства можливе за умови залучення 
інвестицій. Несприятливі загальні економічні умови можуть значно зменшувати прибутки підприємства та погір-
шувати здатність отримати доступ до ринків капіталу за справедливою ціною.  

Інвестиційна діяльність полягає в тому, що підприємство залучає капітал, від якого очікує одержання 
прибутку в майбутньому. На неї впливає багато макроекономічних факторів, зокрема інфляція, кредитні ставки, 
економічне зростання, споживчий попит, курси валют, а також політичні, соціальні та нормативно-правові факто-
ри. Це можна простежити на прикладі  Berkshire Hathaway – американської холдингової компанії, яка займається 
інвестиціями, страхуванням, виробництвом, торгівлею та контролює багато інших підприємств. Її засновником та 
найбільшим акціонером виступає Воррен Баффет. Berkshire також володіє великим портфелем акціонерних цінних 
паперів і деривативів, які вагомо впливають на її звітні фінансові показники.  

В історичному аспекті компанія зазнала багато економічних потрясінь, одна з перших у 2008 р. Під час 
світової фінансової кризи компанія інвестувала 5 млрд. $ у акції Goldman Sachs, що полегшило становище одного з 
провідних банків США та всього фінансового ринку відповідно. Основними галузями інвестиційної діяльності є 
технології, фінанси, харчова промисловість, енергія, телекомунікації, охорона здоров’я [1]. У сфері електроніки та 
технологій до 2018 року компанія інвестувала у IBM, зрештою продала її акції та далі стала купувати з кожним 
роком більше акцій у Apple. Вони становлять 40% у загальному портфелі. На тлі глобальної пандемії у 2019-2020 
рр. активізувалась інвестиційна діяльність у сфері охорони здоров’я. У 2020 році Berkshire купила, а потім швидко 
продала Pfizer. Також відмовилась від усіх своїх акцій авіакомпаній через вплив коронавірусу на глобальне 
авіаперевезення. У першому та другому кварталі 2022 р. збільшився відсоток інвестицій у енергетику. Berkshire 
Hathaway значно зміцнила свої позиції в нафтовій компанії Occidental Petroleum (OXY). Акції OXY зросли разом із 
зростанням цін на нафту після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України 24 
лютого. Станом на 30 червня цього року 75% акцій було зосереджено в п’яти компаніях: Apple Inc., Bank of 
America, Coca Cola, Chevron, American Express. (рис. 1) Загальна ринкова вартість портфелю акцій становить 
300 130 772 тис. $ [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Портфель акцій Berkshire Hathaway станом на 30 червня 2022 р. 
 
Інвестиційна діяльність є складним процесом, який вимагає аналізу багатьох факторів середовища. 

Ефективне залучення інвестицій допоможе збільшити прибутки підприємства. Акції, які купувала Berkshire 
Hathaway, змінювались з року в рік з огляду на економічні причини. Внаслідок пандемії Covid-19 у 2019-2020 
рр. збільшилась частка вкладень в охорону здоров’я, після її послаблення під час війни в Україні інвестиції 
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зростають у сфері енергетики та харчової промисловості. Отже, правильне використання інвестицій – шлях 
до економічного зростання підприємства. 

 
1. Sector Allocation over time URL:  https://hedgefollow.com/funds/Berkshire+Hathaway  
2. Berkshire Hathaway 13F URL:  

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000095012322009450/0000950123-22-009450-index.htm  
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МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ БІЗНЕСОМ  
В УМОВАХ ВОЄННИХ РУЙНУВАНЬ ЕНЕРГОСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

 
Масштабні обстріли українських об’єктів критичної інфраструктури у жовтні 2022р. спричинили 

різкий дефіцит енергоресурсів та нестабільність у роботі підприємств різних галузей. У відповідь на цю 
проблему профільні відомства розробили деталізований комплекс економного споживання електроенергії 
населенням, підприємствами, установами та організаціями в умовах дії воєнного стану. Розробка додаткових 
методів зниження споживання електроенергії бізнесом є актуальною темою у будь-який час, так як  їх 
застосування сприяє оптимізації роботи підприємств та зменшенню витрат. 

За результатами аналізу річного звіту НКРЕКП за 2021 р. видно, що загальний обсяг споживання 
електроенергії в Україні становить 123723,07 млн. кВт-год.  Зокрема, 31% загального обсягу припадає на 
побутових споживачів, а найбільша частка (69%) – на підприємства та організації. Дані показники свідчать 
про те, що економія споживання юридичними особами матиме суттєвий позитивний вплив на загальне ско-
рочення енерговитрат. 

У процесі проведеного дослідження нами підібрано та запропоновано до застосування наступні 
технічні, організаційні та управлінські методи зниження споживання електроенергії: 

1. Комплексний енергоаудит підприємства, який необхідний для виявлення слабких сторін в 
енергоефективності. В межах цього етапу необхідно оцінити якість та енергоощадність існуючого освітлення; 
технічний стан електричних мереж; розподіл навантаження по лініях струму. Ретельний аналіз стану мережі 
за допомогою таких інструментів як люксометр, струмові кліщі, аналізатор якості електроенергії та ін. 
допоможе знайти та реалізувати потенціал до її покращення.  

2. Збільшення енергоефективності виробничого обладнання підприємства. В силу НТП сучасне 
обладнання проектується з урахуванням можливості регулювання і оптимального використання ресурсів. 

3. Заміна освітлювального обладнання на світлодіодне, що є економічно вигідним у довгостроковій 
перспективі. Дане господарське рішення дозволить скоротити споживання більш ніж у 10 разів та суттєво 
збільшити термін служби приладів. 

4. Використання датчиків руху, реле часу та інших спеціалізованих пристроїв дозволить 
автоматизувати систему освітлення та, в результаті, скоротити енерговитрати. 

5. Оптимізація роботи комп'ютерів і оргтехніки, зовнішньої реклами. Комп'ютери на підприємстві 
доцільно поступово замінювати на ноутбуки, оскільки на їх роботу витрачається втричі менше електроенергії. 
Оргтехніку, яка не використовуються в роботі постійно, рекомендовано вимикати з мережі повністю. Також 
рекомендується відключити від мережі зовнішню рекламу, яка освітлюється. 

6. Для підвищення енергоефективності рекомендується також розділити великі приміщення на зони і 
в кожній з них встановити окремі прилади обліку енерговитрат. Доцільно регулярно відстежувати динаміку 
споживання, що дозволить виявити проблемні ділянки та, в результаті, прийняти ефективні управлінські 
рішення для виправлення ситуації. 

7. Забезпечення автономності освітлення окремих ділянок для самостійного регулювання праців-
никами. Це допоможе знизити енерговитрати на робочих місцях, які не потребують освітлення у певний час.  

8. Збільшення доступу до приміщень природного світла за рахунок відмови від різнопланових 
віконних штор, які змушують працівників використовувати штучне освітлення.  

9. Оптимізація робочого графіку, яка може реалізовуватися шляхом зміщення робочого дня в межах 
світлового дня, часткове переведення працівників на дистанційну роботу та ін. 
 Застосування на практиці пропонованих методів зниження споживання електроенергії бізнесом 
викличе позитивний синергетичний ефект – скорочення поточних витрат підприємтсв на мікрорівні та 
розвантаження української енергосистеми і заощадження енергоресурсів на макрорівні. 
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ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ В ІНДІЇ 

 
В сучасних реаліях українського економічного простору значну частину в сфері дискусій займає 

процес ціноутворення. Даний процес є невід'ємною ланкою у загальному економічному русі держави. 
Використання усіх можливостей ціноутворення та різноманітних підходів до даного процесу в різних країнах 
світу дозволяє нам провести повний та детальний аналіз кожного з них та зробити висновок по доцільності  їх 
інтегрування в українську економічну систему. Яскравим прикладом для запозичення, певною мірою, 
інноваційних ідей є Індія, що здійснила за 30 років змістовні й конкретні кроки у розвитку ціноутворення на 
сільськогосподарську продукцію. 

У липні 2017 року Індія запровадила податок на товари та послуги, національну систему ПДВ, щоб 
об’єднати індійські штати в єдиний ринок та полегшити ведення бізнесу. Податок на товари та послуги 
призначений для спрощення переміщення товарів в Індії. Існує чотири рівні ставок податку на товари та 
послуги – 5 відсотків, 12 відсотків, 18 відсотків і 28 відсотків, при цьому найвищі ставки застосовуються до 
предметів розкоші. 

Формулюючи ключові стратегії та приймаючи рішення щодо ціноутворення на продукцію для індійського 
ринку, важливо пам’ятати, що проста конвертація цін у доларах США в індійські рупії в більшості випадків не 
спрацює. Крім того, припущення про існування прихованої ринкової ніші для продуктів преміум-класу часто 
призводило до низьких обсягів продажів і незначних прибутків для деяких іноземних компаній. [1] 

В Індії ціни на сільськогосподарську продукцію фіксуються на основі рекомендацій Комісії з 
сільськогосподарських витрат і цін. Цінова комісія зазвичай дає рекомендації на основі таких фактів: 
кількість виробництва, зміни ринкових цін, рівність у вхідних даних, рівність між культурними цінами, вплив 
на структуру промислових витрат, загальний рівень цін, стан міжнародного ринку. 

Основним фактором відновлення посівів сільськогосподарських культур та встановлення мінімальних 
цін підтримки є собівартість продукції. Щоб оцінити собівартість виробництва, у 1990 році був створений 
експертний комітет під головуванням Ченнаманені Хануманта Рао, щоб захистити інтереси фермерів і 
скоригувати ціни підтримки до того, як урожай надійде на ринок. 

У проміжній доповіді, поданій уряду 15 березня 1990 року, Комітет експертів зробив такі рекомендації: 
комісія з сільськогосподарських витрат і цін повинна відкоригувати ціни відновлення та мінімальні ціни 
підтримки, якщо очікуване збільшення витрат на виробничі ресурси перевищує очікуване зростання до того, 
як урожай надійде на ринок. Має бути опублікована повна інформація про ціни на сировину. З метою оцінки 
управлінського внеску фермерів, сплачена сума повинна бути збільшена на 10 відсотків, а окрема вартість 
повинна бути розрахована шляхом додавання цього компонента. 

Уряд оголошує мінімальні ціни підтримки на рис, зернові культури, бобові, пшеницю, олійні культури, 
бавовну, джут, цукрову тростину для продовольчого зерна. Кампанія ринкового втручання проводиться щодо 
продовольчого зерна, цукру, харчової олії та бобових. Основна мета продовольчої кампанії – забезпечити 
регулярне постачання продовольчого зерна в державну систему розподілу шляхом закупівлі його у фермерів. 

Відновлення продовольчого зерна здійснюється Продовольчою корпорацією Індії та державними 
установами за цінами, встановленими урядом. У такій ситуації закупівлі допомагають уряду підтримувати 
адекватні запаси продовольства. Отримане продовольче зерно розподіляється за державною системою 
розподілу та схем соціального забезпечення через магазини за справедливими цінами, встановленими 
урядом. Ціни на них залишаються нижчими за економічну вартість, щоб бідні верстви суспільства могли їх 
легко отримати. 

Станом на 2022 рік існує понад 46 магазинів за справедливими цінами в системі громадського 
розподілу, які постачають основні товари, такі як рис, пшениця, цукор, харчова олія, гас за цінами, 
встановленими урядом. Ці ціни, як правило, нижчі за ринкові. 

Державна система розподілу є важливим елементом державної політики і має на меті забезпечити 
бідних основними продовольчими зернами за розумними цінами та підтримувати стабільні ринкові ціни на 
продовольче зерно. 

Відповідно до системи громадського розподілу, центральний уряд взяв на себе відповідальність за збір 
6 основних товарів і постачання їх до уряду штату та союзних територій для розповсюдження серед мас. 
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Цими шістьма товарами були: пшениця, рис, цукор, харчова олія, гас і кокс. Роль державної системи 
розподілу в управлінні харчовою економікою часто була предметом дискусій, незважаючи на її мережу 
магазинів за справедливими цінами та її існування в широкій географічній зоні. [2] 

Отже, спираючись на усю вищенаведену інформацію, індійську систему ціноутворення можна вважати 
потенційно придатною для інтеграції в економічний простір України. Не дивлячись на усю специфіку й часткову 
відмінність в динаміці й сутності розвитку цих двох країн, їх ціноутворення ґрунтується саме на сільськогоспо-
дарському секторі, оскільки частка даного сектору у ВВП України є найвищою серед усіх секторів економіки і 
становить 10%.  Україна може використати видозмінену й адаптовану систему або окремі фрагментарні елементи з 
цільної системи ціноутворення у власних реаліях, що забезпечило би розв'язання безлічі проблем та наслідків 
особливо в умовах повномасштабної війни. Варто також зауважити, що програма по інтегруванню індійського 
ціноутворення повинна адекватно функціонувати й реагувати на загрози й надзвичайні ситуації й у мирний час. 
Для цього, на мою думку, необхідно, згідно індійському прикладу, створити власну незалежну комісію, що 
оцінювала правильність рішень та дій ціноутворчого органу в Україні, після початку програми інтегрування. 

 
1.  Agricultural Pricing Policy in India | Hindi |Economics. URL: 

https://www.privacyshield.gov/article?id=India- Pricing (дата звернення: 22.10.2022)) 
2. India – PricingIndia – Pricing. URL: https://www.hindilibraryindia.com/economics/price-

policy/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-
%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-
%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AF-
%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A7/19194 (дата звернення: 22.10.2022) 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ  

ЗА УМОВ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 
 

Попри воєнні дії, банківський сектор залишається операційно прибутковим,  зокрема завдяки скоро-
ченню витрат. Складові операційного доходу повільно відновлюються. Однак, суттєві відрахування в резерви 
під очікувані внаслідок війни втрати зумовили його збиток у розмірі 4.5 млрд грн у ІІ кварталі,  4.6 млрд грн – 
з початку 2022 року. Кількість збиткових за квартал банків становила 24 установи [1]. Наприкінці лютого – 
початку березня 2022 року відбувся різкий спад показників рентабельності активів та капіталу банків 
України. Динаміка зміни показників побудована за даними [2] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Показники рентабельності банків України за період з 01.09.2021 до 01.09.2022 року 

З 01.03.2022 року відбувся спад показників до 01.09.2022 року. Рентабельність активів знизилася до 
0,25% порівняно з 3,67% торік, а рентабельність капіталу – до 2,21% порівняно з 32,26% минулого року. 
Причиною цього є опір повномасштабній збройній агресії росії проти України. Національний банк 24 лютого 
2022 року перерахував до Державного бюджету частину прибутку до розподілу в сумі 18,8 млрд грн [3]. 
Формування резервів зумовило зростання збитків банківського сектору, проте за підсумками ІІ кварталу він 
залишився операційно прибутковим [1]. 

-20
-10

0
10
20
30
40

%

Рентабельність активів Рентабельність капіталу



 

305 

Можемо проаналізувати результативність банків у цей період на прикладі АБ «Укргазбанк» (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Показники ефективності діяльності АБ «Укргазбанк» 

Фінансові показники 01.07.2021 р. 01.07.2022 р. 
Дохідність активів, % 2,91 3,02 
Дохідність власного капіталу, % 40,93 46,72 
Чистий спред, % 4,85 3,84 
Чиста процентна маржа, % 1,98 2,22 
Геп, тис. грн. -44 624 883 -29 076 362 
Рентабельність активів, % 0,58 -2,49 
Рентабельність власного капіталу, % 8,14 -38,57 

 
Протягом аналізованого періоду дохідність активів та власного капіталу зросла на 0,11% та 5,79% 

відповідно, що зумовлено ростом  доходів банківської установи. Чистий спред зменшився на 1,01%, а чиста 
процентна маржа при цьому зросла на 0,24%, що вказує загалом на ефективну відсоткову політику банку за 
умов невизначеності. Геп на обидві дати приймає від'ємні  значення, однак на кінець періоду зростає на 15 
548 521 тис. грн. Від'ємне значення ГЕПу на початок періоду можна  вважати позитивним, оскільки при 
зниженні облікової ставки це дає змогу банку отримати додатковий чистий  відсотковий дохід. З початку 
2022 року держрегулятор підняв облікову ставку з 10 до 25% через стрімкий ріст інфляції, тому банки 
намагаються підвищувати значення цього показника для досягнення сприятливого співвідношення між 
чутливими до змін відсоткової ставки активами та такими ж пасивами.  

Рентабельність активів та власного капіталу зменшилася на 3,07% та 46,71% відповідно, оскільки АБ 
«Укргазбанк», як зрештою і вся національна банківська, завершили І півріччя 2022 року із збитками. 
Порівнюючи фактичні значення результативності роботи АБ  «Укргазбанк», бачимо, що вони є дещо 
нижчими від середньогалузевих показників. Загалом, починаючи з 01.08.2022 року банківська система 
України вийшла на прибуткову роботу: станом на 01.09.2022 року рентабельність активів та власного капіта-
лу становила відповідно 0.25% та 2.21%, що дає змогу спрогнозувати позитивні зміни на національному 
банківському ринку. 

 
1. Огляд банківського сектору, серпень 2022 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/.  
2. Основні показники діяльності банків України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/.  
3. Проміжна скорочена консолідована фінансова звітність Національного банку України за період, що 

закінчився 30 червня 2022 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/.  
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ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Підприємство – це самостійний господарюючий суб’єкт, який забезпечує виробництво товарів і послуг 

та здійснює науково-дослідницьку, комерційну діяльність з метою одержання прибутку. Функціонування 
підприємства відбувається реальними суб’єктами ринкових відносин. Традиційно до функцій підприємства 
відносяться такі стадії: придбання, виробництво, доставка та реалізація продукції і послуг, отримання 
грошових коштів.  

Кожне підприємство, незалежно від організаційно-правової форми, є виробничою системою. Управ-
ління виробничою системою визначається властивостями двох типів: базовими властивостями, (цілісність, 
елементарність, впорядкованість, взаємодія – властиві будь-яким типам систем); та специфічними 
властивостями, (багатофункціональність, гнучкість, стійкість, надійність, адаптивність – властиві 
виробничим системам).  

Підприємство, будучи складною системою, поєднує в собі комплекс більш простих систем, які вико-
нують певні визначені функції. Організаційно підприємство є первинною ланкою промисловості національної 
економіки з визначеними внутрішньою структурою, зовнішнім середовищем та закономірностями функ-
ціонування і розвитку [1]. 
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Трактування категорії «економічний потенціал підприємства» є здатністю сприяти зодоволенню 
потреб суспільства, розвитку у визначеному напрямку, досягненню поставлених цілей за умов максимальної 
ефективності та отриманню запланованих результатів.  

Економічний потенціал підприємства здійснює цілеспрямовану виробничо-господарську діяльність, 
яка відповідає стратегії розвитку підприємства. Серед структурних компонентів економічного потенціалу 
підприємства виділяють: виробничий, кадровий, інформаційний, інвестиційно-інноваційний потенціали та 
стратегію розвитку [2]. 

До підходів економічного потенціалу належать: результативний підхід – передбачає оцінку 
підприємства за ефективністю його діяльності, ступенем досягнення цілей, рівнем задоволення потреб 
споживачів, частотою повторного надання послуг (питома вага постійних клієнтів); факторний підхід – 
базується на оцінці впливу окремих факторів, які впливають на досягнення цілей підприємства; експертно-
рейтинговий підхід – передбачає формування рейтингу підприємства на основі комплексної оцінки експерта, 
яка враховує вагу кожного показника для оцінки сукупного економічного потенціалу; аналоговий підхід – 
пропонує оцінку економічного потенціалу проводити в порівнянні з основними конкурентами [3]. 

Оцінка вартості потенціалу підприємства являє собою упорядкований, цілеспрямований процес 
визначення у грошовому виразі вартості об’єкта (підприємства) з урахуванням потенційного та реального 
доходу, який має місце в певний проміжок часу в умовах конкретного ринку. 

Оцінка економічного потенціалу підприємства проводиться з урахуванням таких принципів: 
системність, варіативність, оптимальність, комплексність, адекватність, ефективність. Кредитори, інвестори, 
держава, акціонери, управлінці, постачальники, страхові компанії – це основні особи, які заінтересовані в 
оцінці потенціалу підприємства. Вони визначають головні цілі оцінки для реалізації своїх економічних 
інтересів, а саме: підвищення ефективності поточного управління підприємством; розроблення плану 
розвитку; визначення кредитоспроможності підприємства; укладення страхової угоди, в процесі якого 
виникає необхідність визначення вартості активів; установлення бази оподаткування; прийняття 
обгрунтованих управлінських рішень та інші [4]. 

Отже, основним підходом до оцінки потенціалу підприємства є комплексне використання якісного і 
кількісного аналізу, що дає змогу врахувати параметри цього підприємства за всіма функціональними 
областями, включаючи ефективність виробничого процесу, стійкість і перспективність підприємства.  

 
1. Сайт “Підприємство – як складна відкрита система” UPL:http://www.ukr.vipreshebnik.ru/economika-

pidpr/2446-pidpriemstvo-yak-skladna-vidkrita-sistema-printsipovi-aspekti-sistemnoji-pobudovi-pidpriemstva.html 
2. Сайт “Економічний потенціал підприємства” UPL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7858 
3. Сайт “Методи оцінки потенціалу підприємства” 

UPL:https://pidru4niki.com/86901/ekonomika/metodi_otsinki_potentsialu_pidpriyemstva 
4. Сайт “Оцінка потенціалу підприємства” UPL:https://studopedia.com.ua/1_122906_otsinka-potentsialu-

pidpriiemstva-osnovni-tsili-ta-sferi-zastosuvannya.html 
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ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЯПОНІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДАНОЇ СИСТЕМИ 

РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 

При підвищенні інтенсивності конкурентної внутрішньої підприємницької боротьби та присутності 
консерватизму в українському бізнесу в системах ціноутворення,  держава повинна регулювати дані процеси 
впроваджуючи певні систематизовані рішення. 

Ціноутворення – це порядок визначення цін на товари, роботи та послуги, незалежно від сфери 
господарської діяльності, визначено законодавством про ціноутворення [1, с.1].  

Ефективність ціноутворення в Україні знаходиться, в порівнянні з країнами Європи та висо-
корозвиненими країнами Східної Азії, на доволі низькому рівні. Це зумовлено, основним чином, через 
консервативність та застарілість більшості систем та методів регулювання ціноутворення в Україні.  До 
прикладу, визначальним фактором неефективного національного ціноутворення є реформована, однак 
неефективна в інтересах всього суспільства, податкова система України.  

Досвід розвинених країн світу, зокрема Японії, яскраво зображає, як конкретний й ефективний для 
ціноутворення вплив країни на власні внутрішні ринкові процеси задля мобілізації ресурсів соціуму в умовах 
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довготермінового планування, може забезпечити розвиток усіх економічних галузей та підгалузей, що так чи 
інакше стосуються сфери ціноутворення. Японська система регулювання ціноутворення базується на доволі 
жорсткому й чітко-визначеному контролі з боку державної системи. Уряд Японії повністю централізував 
регулювання усіх ціноутворюючих процесів, створивши один уповноважений орган – Бюро цін при Агенції з 
економічного планування, що забезпечує контроль усіх процесів, планів та проектів з координуванням цінової 
політики. Даний урядовий підрозділ ґрунтує свою діяльність на абсолютній відкритості та прозорості, тому 
щорічно публікує аналітичну «Доповідь про ціни» та надає споживачам інформацію про ціни онлайн [2].  

Одним із яскравих підтверджень потенційної можливості та необхідності використання в Україні саме 
японської системи регулювання ціноутворення – це акцент на продукцію аграрного сектора. Варто 
зауважити, що, згідно офіційній газеті Кабінету Міністрів України, частка агропромислового комплексу в 
Україні за підсумками 2021 року у її структурі ВВП становила 10,6% [3]. Цей показник є найвищим серед 
усіх секторів економіки. З цього можна зробити логічне припущення, що система регулювання ціноутворення 
Японії здатна використовуватись в українському економічному просторі доволі ефективно, адже базово має 
функції, що регулюватимуть більшу його частину, без необхідності в довгостроковій адаптації.  

Для підтримки національного виробництва уряд Японії вводить обмеження на імпорт певних видів 
продукції, а також, за допомогою Бюро цін при Агенції з економічного планування, встановлюють на них 
контрольовані ціни. Використовуючи таку систему й такий підхід, Україна змогла би суттєво збільшити 
частку власної продукції на своєму ж внутрішньому ринку. 

Окрім усіх вищезазначених перевагах, варто також відзначити обов’язкове регулювання цін Бюро цін 
при Агенції з економічного планування на освітні та медичні послуги, незалежно від виду установи, що їх 
надає: державна чи приватна. Дана методика, за умови коректної адаптації в іншу, більш специфічну, еконо-
міку, може створити для України можливості у подальшому й ефективному розвитку та реформуванню цих 
двох сфер.  

Впровадження японської системи регулювання ціноутворення – є потенційно ефективним вирішенням 
цінотворчої проблеми України. Адаптивні можливості їх методів та принципів ціноутворення дає нашій 
державі можливість ввести дану систему регулювання ціноутворення за короткий термін, використовуючи 
при цьому усі надані можливості.  

 
1. Барахтян Н.В. Проблеми правового регулювання ціноутворення в Україні. Академія адвокатури 
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2. Урядовий кур’єр. Газета Кабінету Міністрів України. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/silske-

gospodarstvo-pid-chas-vijni-zmina-prioritet/ (дата звернення 16.10.2022) 
3. Причини зростання інфляції. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/07/12/novyna/ekonomika/rekordna-

shist-rokiv-nbu-nazvaly-prychyny-zrostannya-inflyacziyi (дата звернення 16.10.2022) 
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ЦИФРОВІ РИЗИКИ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ: ОЦІНКА ТА ЗАХИСТ 

 
Сьогодення в глобальному масштабі характеризується стрімким розвитком нової економіки та 

суспільних відносин, основою якого є цифрові технології, поступ яких докорінно змінює як життя людей, так 
і бізнес-процеси. З розвитком і ускладненням засобів, методів і процесів обробки інформації підвищується 
залежність сучасного суспільства від ступеня безпеки використовуваних ним цифрових технологій. Тому 
питання забезпечення оцінки й захисту від впливу цифрових ризиків на бізнес є однією з надзвичайно 
найважливіших проблем сучасності [1]. 

Цифрові ризики – це всі неочікувані наслідки, що виникають внаслідок цифрової трансформації й 
перешкоджають досягненню цілей бізнесу. Спрощено «цифровий ризик» – це результат впровадження нових 
технологій. Керування цифровими ризиками означає розуміння наслідків введення окремих технологій, тобто 
впровадження технологій таким чином, що зменшує цифровий ризик в бізнесі [2]. Коли бізнес стає успішним, 
зростає його вразливість до кіберзагроз. В табл.1 наведено 8 типів цифрових ризиків та причини їх 
виникнення [3, 4]. 

Джерелами цифрового ризику є цифрові технології, які можна класифікувати так: пристрої та апаратне 
забезпечення; програмне забезпечення та інноваційні технології генерування, зберігання, передача та обробка 
інформації; мережі (локальні, глобальні, зокрема Інтернет); штучний інтелект [5]. 
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Таблиця 1 
Типи цифрових ризиків та причини їх виникнення 

Цифрові ризики Причина 
Ризик кібербезпеки Недостатньо захищені дані, слабка захисна програма, збільшення кібератак 
Ризик робочої сили й талантів Дефіцит талантів серед найманої робочої сили 
Ризик хмарного сховища Зміна структури хмари, впровадження нових цифрових систем та/або операцій 
Ризик відповідності Відповідність вимогам щодо нових технологій та створеним обсягом даних 
Ризик третьої сторони Вразливість та кіберзагрози спричинені третьою стороною/постачальниками 
Ризик автоматизації процесу Зміни в та/або нові процеси автоматизації 
Ризик стійкості Доступність сервісів після краху чи кібератаки 
Ризик конфіденційності даних Неналежний захист і витік персональних даних 

 
Існує п’ять типів оцінювання ризиків: якісний, тобто залежний від суб’єктивної думки (ризик = 

ймовірність * вплив); кількісний, тобто різному рівню ризику надають нумерацію, що відображається в 
матриці 3х3 або 5х5; загальний, що покриває поширені загрози для виконання цілі; на конкретному місці, що 
покриває саме цю ситуацію, саме в цей день, саме з присутніми на цей момент людьми; динамічний, тобто 
оцінка «на місці» й використовується для подолання невідомих ризиків та невизначеності [6]. 

Захист від впливу цифрових ризиків – це широкий діапазон кроків, що допомагає зменшити цифрові 
ризики для безпечного впровадження нових технологій. Процес захисту складається з чотирьох етапів: 
визначення критичних активів; розпізнавання вразливостей і можливих методів експлуатації; визначення та 
впровадження рішення; постійний моніторинг вразливих активів. Моніторинг даних, проведення регулярних 
тестів на проникнення, створення плану реагування на надзвичайні ситуації та проведення просвітницьких 
занять для працівників є частиною комплексу заходів для захисту бізнесу [7]. 
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3. RSA «MANAGING DIGITAL RISK 8 Types of Digital Risk and How to Manage Them». 2019. С.4. 

URL:https://cutt.ly/pNujdku.  
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ ЕКОНОМІСТІВ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 
Вже кілька років експерти стверджують, що ринок є перенасичений деякими професіями. Однією з 

таких професій є економіст [1]. Спеціальність «Економіка» користується попитом серед вступників, проте 
пропозиція спеціалістів з даної галузі є майже відсутньою [2]. Після закінчення професійного коледжу чи 
вищого навчального закладу випускникам складно знайти роботу. Тому актуальною проблемою дослідження 
є працевлаштування молодих фахівців. 

З метою оцінювання перспектив працевлаштування було проведено опитування «Фактори професійного 
успіху» серед  студентів Національного університету "Львівська  політехніка" спеціальності «Економіка». Статис-
тика показує, що лише 33,3% студентів мають орієнтовне місце роботи після завершення навчання. Навчання в НУ 
"Львівська політехніка" жодним чином не посприяло працевлаштуванню майже третини студентів, а роботодавці 
лише в одному випадку із десяти віддають перевагу студентам НУ "Львівська  політехніка". Як зображено на рис.1 
під час навчання 50% опитуваних студентів працюють постійно або періодично не за фахом, лише 12,5% 
працюють за фахом, а 37,5% не мають досвіду працевлаштування.  
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Рис. 1. Частки студентів, що мають та не мають досвіду працевлаштування за фахом 

 
20,8% студентам не доводилось  перенавчатися на робочому місці при працевлаштуванні за фахом, 

16,7% перенавчалися протягом одного тижня, а 12,5% –  від 2 до 3 місяців. На питання «Чи плануєте Ви 
змінити місце роботи (за наявності) в майбутньому?» 25% респондентів дали ствердну відповідь; 20,8% 
змінять, якщо будуть кращі пропозиції; та лише 4,2% швидше за все, не планують змінювати.   

Найбільші труднощі, з якими стикнулися студенти –  це відсутність досвіду роботи та необхідного 
рівня освіти. Найбільш ефективними шляхами пошуку роботи респонденти вважають пошук в інтернеті; 
допомога та сприяння родичів, друзів чи знайомих; оголошення про вакансії в ЗМІ. На думку опитуваних, 
рівень фахової підготовки, прагнення до вдосконалення, готовність навчатися та досконале володіння 
іноземною мовою є одною із найважливіших передумов успішного працевлаштування[3]. 

Загалом, результати дослідження показали,  що більшість студентів працюють не за фахом; а навчання 
в НУ "Львівська політехніка" жодним чином не посприяло працевлаштуванню, тому й виникли певні 
труднощі при пошуку роботи, а саме – відсутність досвіду роботи та відсутність необхідного рівня освіти. 
Тому навчальний процес у НУ «Львівська політехніка» має певні слабкі сторони, які існували ще до 
повномасштабного вторгнення росії і це негативно впливає на бачення студентами свого професійного 
майбутнього.  

Для вирішення проблеми працевлаштування молодих економістів в умовах невизначеності, універ-
ситет має запровадити такі додаткові послуги, як: екскурсії пов‘язані з різними компаніями; лекції від 
працівників різних підприємств, програми стажування у компаніях; набуття практичного досвіду на практиці 
за спеціальністю починаючи з 3 курсу; MBA, англійську, основи програмування, та практичні навички 
потрібні у 2022 році, не лише в Україні, а й за кордоном; більше практичних занять та конференцій на тему 
пошуку роботи, а також створення бази даних з резюме студентів, які б хотіли працювати та просування її в 
різні компанії. 

 
1. Найпопулярніші професії в Україні: юристи та економісти залишаються лідерами серед 

безробітних. URL: https://pravdatutnews.com/society/2021/09/15/8301-naypopulyarnishi-profesiyi-v-ukrayini-
yurysty-ta-ekonomisty  

2. Куди пішли найкращі абітурієнти: важливі підсумки вступної кампанії. URL: 
https://zn.ua/ukr/EDUCATION/kudi-pishli-najkrashchi-abiturijenti-vazhlivi-pidsumki-vstupnoji-kampaniji.html  

3. Опитування студентів 3 курсу спеціальності «Економіка» НУЛП «Фактори професійного успіху 
2022». URL: https://docs.google.com/forms/d/1fA3NXcAqnLQWTVTJmd15zHW9H_o1A5FHtAJm6BJ26uE/edit 
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