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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ  
І МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Секція 1  

«Бізнес-адміністрування і міжнародне підприємництво 
у сферах:- ІТ; - енергозбереження; - міжнародного 
туризму та виробничо-господарської діяльності» 

 

Ю.В. Білик 
студ. групи ЕВМЕ -11 

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

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 
СТРАТЕГІЇ ВИДАВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Сучасний розвиток та шалений ритм вимагає від підприємств 

впровадження інновацій для підвищення конкуренції і більш впевненої 
боротьби на ринку. Інновація, її формування і впровадження безпосе-
редньо пов’язані з таким визначенням як «інноваційна стратегія», саме 
тому запровадження її є необхідною складовою розвитку підприємства. 
Багато авторів досліджують дане поняття, а саме Довгаль Л. та 
Краснокутської Н., вважають, що інноваційна стратегія – узгоджена 
сукупність управлінських рішень, котрі впливають на інноваційну 
діяльність підприємства та мають довгострокові наслідки. Кінцевий 
продукт даного виду стратегії формує інновації, і в свою чергу 
інноваційну інфраструктуру, котра цілком впливає на розвиток країни. На 
думку вченого Пола Слоане, інноваційна стратегія – це просто, і майже всі 
сучасні організації дотримуються її впровадження, проте деяких 
організацій стримує такий бар’єр як ризик, з яким на сьогоднішній день 
борються активно керівні ланки організацій [1,2,3]. Проте на цей ризик 
керівники підприємства ідуть свідомо, так як впровадження інновацій 
сприятиме розвитку підприємства, отримання прибутків, підвищення 
рівня конкурентоспроможності тощо.  

Слід зазначити, що для кожного підприємства необхідно 
розглядати окремі види інновацій та інноваційних стратегій. Розглянемо 
специфічний вид підприємницької діяльності, а саме видавничий. Це 
доволі творчий та креативний вид, котрий забезпечує широкий спектр 
споживачів продукцією інтелектуального виробництва. Інноваційна 
стратегія для даної сфери спрямовується для вдосконалення просування 
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продукції (промоції), видавництва нових видів книг, пошуку нових 
авторів, за допомогою яких можна буде зайняти нові ніші на ринку книг, 
як вітчизняних так і зарубіжних. Тому для здійснення завдань щодо 
впровадження інноваційних стратегій, видавництвам потрібно 
дотримуватися певних рекомендацій. Саме завдяки ретельно підібраним 
креативним інноваційним стратегіям на ринку, такі відомі видавництва як 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Видавництво Старого Лева», «Фоліо» є 
лідерами з продажу книг.  

При формуванні та впровадженні даного виду стратегій виникають 
певні особливості, які бувають позитивними та негативними. До позитив-
них особливостей відносимо: високий рівень забезпечення ресурсною 
базою, який дає можливість впровадити обрану інноваційну стратегію; 
наявність креативності працівників, що забезпечує формування унікальної 
інновації, яка виводить підприємство на новий рівень. Проте, існують і 
негативні особливості, а саме: консервативність керівної ланки, що 
стримує впровадження обраних інноваційних стратегій та сприяє 
зниженню конкуренції на ринку; низький рівень інформаційного забезпе-
чення працівників щодо ноу – хау видавничої галузі на міжнародних 
ринках.  

Ринок видавництв дуже стрімко розвивається, конкурує і вимагає 
мобільності при прийнятті управлінських рішень та постійного 
вдосконалення. Саме тому нашими рекомендаціями для консерваторів – 
управлінців є: відвідування тренінгів по управління сучасних 
практикуючих спікерів, самовдосконалення і розвиток професійних рівня, 
підтримка працівників, їх творчого потенціалу, що стимулюватиме їх до 
створення нових напрямів (видів промоції або нових способів видавництва 
книг). Рекомендаціями для інформаційного забезпечення працівників є 
впровадження системи моніторингу сучасної інформації про новинки в 
галузі поліграфії, покращення механізму інформування працівників 
видавничого підприємства, який на кожному детальному етапі потребує 
удосконалення та корегування.  

Отже, можна зробити висновки, що на ринку видавців, 
підприємствам необхідно постійно себе вдосконалювати та формувати 
нові види продукції та продажу. А для цього необхідно формувати 
інновації, які є кінцевим продуктом впровадження інноваційної стратегії. 

 
1. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навчальний 

посібник.- К.: КНЕУ, 2003. — 504 с. 2. Довгань Л.Є. Стратегічне 
управління: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 
2009.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://uchebniks.net/book/178-strategichne-upravlinnya-navchalnij-
posibnik-dovgan-lye/55-94-innovacijni-strategiyi.html 3. Paul Sloane 
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Where to Start with Innovation? Begin by removing the Barriers. 
[Електронний ресурс]. Innovation Management. Режим доступу до 
статті: http://www.innovationmanagement.se/2017/05/24/where-to-start-
with-innovation-begin-by-removing-the-barriers/ 
 

О. А. Боднар 
студ. групи ЕК-12 

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

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ SCRUM  
В ІТ-СФЕРІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 
В умовах швидких глобалізаційних змін підприємствам слід 

швидко реагувати на зміни середовища функціонування, саме тому 
впровадження ІТ-технологій сприятиме їх сталому розвитку та 
забезпечить їх конкурентоспроможність. Функціонування сучасного 
підприємства пов’язано із здійсненням проектної діяльності, саме дія, 
рішення чи результат діяльності представляють самостійний проект чи 
елемент більш складного проекту. Управління проектами – це 
складний процес, який максимально впливає на результат діяльності 
підприємства. Є різні види методики управління проектами, в 
середовищі IT найпоширенішим є метод Scrum, оскільки він дозволяє 
адаптувати вимоги власника продукту, адже він має можливість 
коригувати свої вимоги відповідно до змін навколишнього 
середовища.  

Дана методологія була розроблена К. Швабером і 
Дж. Сазерлендом в 1993 році, яка була більш швидкою, надійною і 
ефективною, в порівнянні з класичними методиками управління 
проектами. Метод Scrum – це універсальна система управління 
проектами, яка дозволяє при мінімальній затраті ресурсів отримувати 
необхідний ефект. Слово «Scrum» - перекладається як командна гра 
(сутичка)[1].  

Scrum складається з набору принципів, на яких будується 
процес розробки, що дозволяє в жорстко фіксовані і невеликі часові 
відрізки (2-4 тижні), так звані спринти, надавати кінцевому 
користувачеві нові можливості, для яких визначено найбільший 
пріоритет. Ці можливості визначаються на етапі планування(Product –
backlog і Sprint-backlog ). Головні дійові особи – Scrum Master, той хто 
опікується процесами, веде їх і працює як керівник проекту; команда, 
яка включає розробників; власник продукту, що представляє інтереси 
кінцевих користувачів та інших зацікавлених в продукті сторін.  
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Застосування методу Scrum в ІТ-сфері має ряд перспектив, а 
також і недоліків. До перспектив даного Scrum-методу слід віднести: 
заохочує до взаємодії всіх дійових осіб, адже лише власник продукту 
уявляє кінцевий результат, команда бачить шляхи розробки, а Scrum 
Master знає як організувати реалізацію проекту; робить наголос на 
команду, яка самоорганізовується, є багатофункціональною, здатною 
вирішити необхідні завдання з мінімальною координацією; простота у 
вивченні і застосуванні Scrum, що дозволяє отримати потенційно 
робочий продукт в кінці кожного Sprint'а. Проте за рішенням клієнта 
навіть Sprint backlog може бути змінений, не дивлячись на протиріччя 
з правилами Scrum; немає мультизадачності, адже, як стверджував 
Дж. Сазерленд:«якщо група підійде до справи, озброївшись гнучкою 
стратегією і буде працювати по черзі над кожним проектом, 
мінімізуючи витрати часу і сил на перемикання контексту, вона зможе 
закінчити все до початку зазначеного терміну» [2 ]; ніяких переробок, 
адже втомлені співробітники стають більш розсіяними і гірше 
виконують свою роботу. Брак енергії веде до імпульсивних і невірних 
рішень, і знижується їх ефективність. Єдине, що має значення, - як 
швидко і якісно це було зроблено[2]; щоденні збори, які дозволяють 
управляти процесом, бачити роботу усіх учасників проекту, а також 
дають кожному усвідомити його значущість, побачити недоліки 
процесу і оптимізувати його; покрокова здача проекту, що сприяє 
мінімізації ризиків, допомагає швидше показувати клієнту продукт і 
отримувати від нього зворотний зв'язок. До недоліків Scrum відносять: 
можливість клієнту робити зміни у вимогах в будь-який момент часу, 
але не гарантує того, що ці зміни будуть виконані; складність в 
організації роботи; при зниженні витрат на координацію команди, 
підвищуються витрати на відбір персоналу, його мотивацію, навчання. 
За певних умов ринку праці, формування повноцінної, ефективної 
Scrum команди може бути неможливим. 

Отже, застосування методу Scrum в ІТ-сфері дозволяє 
прораховувати ризики за рахунок поетапного виконання частин 
проекту, дозволяє коригувати минулі помилки без великих фінансових 
затрат. Згідно з ідеологією Scrum неможливо заздалегідь передбачити 
всі зміни, слід обмежитись лише частковим плануванням, що є 
актуальним в нестабільній економічній ситуації. 

 
1. Польська Т.Д. Еволюція методології управління ІТ-проектами 

в сучасних економічних умовах / Т.Д. Польська, В.В. Буткевич // 
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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file:///C:/Users/user/Downloads/bses_2016_11_53.pdf 2. Сазерленд Д. 
Scrum. Навчись робити вдвічі більше за менший час / Джефф 
Сазерленд – Вusiness must read. Вид. «Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного Дозвілля», 2016. – 280 с.  
 
 

А.І. Голобокова 
студ. групи ЕВ-11 

Науковий керівник- д.е.н.,доц., професор каф. ММП Бублик М.І 
 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 
 

На сьогоднішній день час як для людини, так і для суспільства 
загалом є найбільшим багатством. Адже, вміння правильно викорис-
товувати свій час  дає змогу розвиватися та досягати певного прогресу.  

Головною метою тайм-менеджменту є вміння робити певне 
завдання ефективніше, тобто з мінімальними затратами на час та з 
максимальною якісною продуктивністю праці. Яскравим прикладом 
цього може слугувати засновник компанії «Ford Motor Company» Генрі 
Форд. На власному досвіді він показав приклад правильної організації 
свого підприємства. Форд започаткував ряд ефективних технології для 
успішної реалізації продукту. Основним з яких, стало конвеєрне 
виробництво, суть якого полягала у безперервній роботі. Працівники не 
повинні були відволікатись на такі фактори , як: організація свого 
робочого місця, а саме не те, щоб не переносити та навіть піднімати 
робочі інструменти та усі необхідні прилади. Окрім цього, Форд 
мотивував своїх працівників заробітною платою і робочими годинами, які 
він внормував. З цього можна зробити висновок, що витрачаючи свій 
робочий день на мінімальну кількість дій, результат буде кращий, адже 
увага спрямовується на конкретні завдання та функції. Правильне 
керування часом дає змогу працювати розумніше. 

Отже, для досягнення успіху - вмій правильно розставляти 
пріоритети, та керувати своїм часом. Одна з найкращих порад є 
встановити свої цілі і план дій, адже робота буде безуспішна без 
послідовності виконання. Тайм-менеджмент означає методи ,якими ви 
організовуєте та плануєте. Ці знання потрібні усім ланкам працівників, без 
винятку. Правильна організація праці дозволить персоналу бути більш 
інноваційними, продуктивними, змотивованими та стресо-стійкими . 
 

1. 15 Time Management Tips for Achieving Your Goals 
https://www.entrepreneur.com/article/299336 2. Time Management 
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Skills[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www. 
skillsyouneed.com/ps/time-management. html 3. Тайм-менеджмент: 
управление временем. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.b-seminar.ru/article/show/370.htm 4. Тайм-менеджмент 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://delovoymir.biz/biznes-
statyi/tag/taym-menedzhment.html 5 Work Smarter, Not Harder: 21 Time 
Management Tips to Hack Productivity [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.refinethemind.com/21-time-management-tips/ 
 

 
В.А. Гузандрова  

студ. групи ОП-21 
Науковий керівник – к.е.н., доц. кафедри ММП В.В. Адамик 

 
ПРОБЛЕМА ВИЧЕРПНОСТІ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ  

ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ 
 

Наша планета багата на природні ресурси, однак вони розміщені 
вкрай нерівномірно, а потреби сучасного господарства призводять до 
великих втрат у природі.  

Попит на мінеральні ресурси в світі зростає приблизно на 5% на 
рік. Щорічно з надр Землі видобувають понад 100 млрд. т. мінеральної 
сировини і палива. Відкритих покладів вугілля у світі вистачить лише 
на 200-300 років. За даними Римського клубу, поклади алюмінієвих 
руд будуть вичерпані за 55 років, хрому – за 154, вугілля – за 
150, міді за 49,заліза – за 173, свинцю – за 64, нафти –за 
50, природного газу – за 49 років [1]. Термін вичерпання ресурсів 
обчислювався виходячи з припущення, що протягом наступних 
десятиліть розвідані ресурси зростуть в 5 разів у порівнянні з станом 
на сьогоднішній день, завдяки освоєнню нових родовищ. Розв'язання 
цієї проблеми вимагає раціонального використання сировини та 
вторинних ресурсів, впровадження ресурсозберігаючих технологій.  

Весь земельний фонд світу (без Антарктиди) становить 134 млн га., 
проте рівень землезабезпеченості на різних материках і в країнах світу 
неоднаковий, в окремих країнах землі, придатної для обробки вкрай мало 
[2]. Великі площі родючих земель щорічно вилучаються з 
сільськогосподарського використання під забудову, через процеси ерозії, 
спустелення і засолення ґрунтів, переважно у слаборозвинених країнах 
(щорічно 5-7 млн. га). Причинами цього є нераціональний обробіток 
ґрунту, випас худоби в посушливих районах [3]. Шлях до розв'язання 
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проблеми полягає у підвищенні культури землеробства та  пошуку 
можливостей підвищення продуктивності сільського господарства. 

Лісові ресурси світу налічують 3,8 млрд. га, а промислові запаси 
деревини становлять до 50 млрд. куб. м. За останні 200 років площа 
лісів Землі скоротилася вдвоє (щорічно  на 11 –12 млн. га) [4]. Головні 
причини знищення лісів – розширення сільськогосподарських угідь і 
вирубка лісів з метою використання деревини у виробництві товарів, 
будівництво автомобільних і залізничних доріг.  

Для біологічних потреб і для більшості технологічних процесів 
потрібна прісна вода, однак до 60% від загальної площі суші на Землі 
припадає на зони з її нестачою, яку відчувають понад 500 
млн.чол..  Сучасне водоспоживання в світі досягає 3500 км3 за рік, тобто 
води на кожного жителя планети припадає по 650 м3. Основні споживачі 
води у світі – це сільське господарство (69%); промисловість (21%), 
комунальне господарство (6%), водосховища (4%) [1]. Недостатня 
кількість і нерівномірний розподіл водних ресурсів по земній поверхні, 
зростаюче забруднення поверхневих і підземних вод — це складові 
глобальної ресурсної проблеми людства. Основні шляхи, за допомогою 
якого можна запобігти проблемі дефіциту  прісної води, полягають у її 
раціональному використанні та застосування нових методів опріснення.  

Світовий океан – джерело важливих для людства ресурсів, при 
чому не лише численних видів тваринних організмів (180 тис. видів), 
рослин (до 20 тис. видів),  а й мінеральної сировини. За даними ООН, на 
морському дні 43 млрд. т. алмазів, 358 млрд. т. марганцю, 7,9 млрд. т. міді, 
5,2 млрд. т. кобальту. Цих запасів вистачить на 200 - 400 років [1]. 
Основною причиною забруднень океанів є морський транспорт, особливо 
нафтоналивний, а також побутове і промислове сміття. Через забруднення 
води гине рослинність і тваринний світ морів, порушуються процеси 
глобального газо- та теплообміну між океаном та атмосферою. Проблеми 
Світового океану є водночас економічними, соціальними, технічними, 
екологічними, а для їх розв'язання потрібні узгоджені міжнародні дії. Аби 
запобігти проблемі вичерпання ресурсів Світового океану було 
запроваджено нові норми вилову риби, зокрема під заборону потрапили 
вимираючі види риб.  

Для нівелювання існуючих та попередження нових проблем 
нераціонального використання природних ресурсів, зокрема зміни 
клімату, відбувається поступовий перехід на енергію від сонця, вітру, 
води та землі.  

 
1. Проблеми ресурсів [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://qmshdgf.blogspot.com 2.Географія світових природних ресурсів 
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[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.geograf.com.ua/human/school-course/386-geografiya-svitovikh-
prirodnikh-resursiv 3.Світові природні ресурси [Електронний ресурс]– 
Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-
1B305A083B4BC/list-B407A47B26 4.Екологічні організації 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=5104&uk 
 
 

В.І. Денькович 
 студ. групи ОА-33 

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

УЧАСТЬ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 

 
Електроенергія посідає досить вагоме місце в житті суспільства, 

розвитку будь-якої держави та її регіонів. Щодо світового 
енергетичного ринку, то основні постачальники енергоносіїв 
знаходяться в Азії (країни Перської затоки, а також Китай); в Англо-
Америці (США і Канада); в Північній Євразії (Росія, а також за 
окремими видами палива Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан, 
Казахстан). В Європі краще забезпечені енергоносіями 
Великобританія, ФРН, Польща, Норвегія. Основними ж споживачами є 
СІЛА, Канада в Північній Америці, провідні країни Західної та 
Центральної Європи, Японія, Китай, а серед країн СНД — Росія та 
Україна [1]. Отже, Україна на світовому енергетичному ринку 
виступає, насамперед, в якості споживача.  

В Україні  2014-2016рр.  характеризуються вкрай нестабільним 
та напруженим становищем на енергетичному ринку, що має 
негативний вплив не тільки на енергетичну безпеку, а й на економічну 
стабільність. Одне з важливих значень для економіки України займає 
трансформація в енергетичній сфері, з метою зменшення залежності 
від зовнішніх джерел енергії. Сьогодні проводиться реформа 
енергетичного сектору країни, але через бойові дії на Сході України, 
вона є повільною і фрагментарною. 

Україна належить до енергодефіцитних країн, оскільки за 
рахунок власних джерел ПЕР вона задовольняє свої потреби лише на 
47—49%. За рахунок власного видобутку покривається 10—12% 
потреб у нафті та 20—25% — у природному газі [2]. 
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Попри великі, за світовими мірками, вугільні ресурси, Україна 
не може отримати від розробки цього виду енергоносіїв позитивного 
економічного ефекту через важкі гірничо-геологічні умови. Стабільна 
робота та розвиток вугільної промисловості можливі лише за умови 
постійного надання державної підтримки, а це в свою чергу потребує 
потребує імпортування вугілля. 

Сьогодні дефіцит вугілля призвів до браку його запасів на 
підприємствах теплової генерації, що позначається на роботі станцій, 
які змушені знижувати виробничі потужності, а також може 
загрожувати стабільності функціонування Об’єднаної енергетичної 
системи України. Вказані вище причини змушують Україну дедалі 
більше імпортувати вугілля, тим самим створюючи нову залежність 
для держави – вугільну. Так, у 2016р. Україна імпортувала вугілля на 
суму $1,467 млрд. За даними Державної фіскальної служби України, 
порівняно з 2015р., з РФ вугілля надійшло на суму $906,298 млн., зі 
США – на $212,11 млн., з Канади – на $94,374 млн., з інших країн – на 
$254,308 млн. [2].  

За даними Державної фіскальної служби України, у 2016р. 
країна експортувала електроенергії на $152,063 млн. Зокрема, до 
Угорщини було експортовано електроенергії на $119,317 млн., Польщі 
– на $32,392 млн., Молдови – на $0,347 млн., інших країн – на $0,007 
млн. Таким чином, у грошовому еквіваленті експорт української 
електроенергії у 2016р. зріс на 1,3% ($2,007 млн.), порівняно з 2015р. 
($150,056 млн.). 

Експорт електроенергії до країн Центральної Європи сьогодні 
здійснюється при застосуванні недосконалих технічних схем, що 
мають низьку потужність, якість та надійність. Отже, трансформації 
вимагає як система забезпечення країни власними енергетичними 
ресурсами, так і система їх транспортування. Негативний вплив на 
розвиток енергетичної сфери і міжнародної торгівлі енергетичними 
ресурсами України має приватизаційний “провал”.  

Загалом, аналізування розвитку ситуації на світовому та 
регіональному енергетичних ринках свідчить про посилення загроз 
енергетичній безпеці України: надмірна залежність від імпорту 
енергоносіїв, невирішені проблеми диверсифікації джерел і маршрутів 
їх постачання, недостатнє використання власного енергетичного 
потенціалу; низька ефективність використання паливно-енергетичних 
ресурсів, відносно повільні темпи впровадження новітніх технологій; 
недостатня реалізація енерготранзитного потенціалу та інтеграція 
України в європейський енергетичний ринок; відсутність зведеного 
енергетичного балансу держави. Отже, вирішивши ряд проблем в 
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енергетичній сфері України,  є можливість зменшити енергозалежність 
країни і збільшити експорт енергетичних ресурсів. 

 
1. Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей 

паливно-енергетичного комплексу України // [Електронний ресурс] / 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. – 
Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua  2. Енергетична галузь України 
[Електронний ресурс] / К.Маркевич, А. Чернова, Г. Пашкова, Т. 
Овсяник // Київ. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 
http://razumkov.org.ua 
 

О.С. Долайчук 
студ. групи МА-44 

Науковий керівник - к.е.н., доц. каф. ММП Н.І. Кара 
 

РОЗВИТОК ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ 
 

З огляду на важливість проблеми заощадження енергії в 
глобальному масштабі, практично у всіх країнах проводяться різні 
заходи, покликані зменшити кількість споживаної енергії як у 
промисловості, так і в соціальній сфері. Основою проведення 
енергозберігаючої політики в нашій державi є КДПЕ України. 
Виходячи з iснуючого стану енергозабезпечення та рiвня ефективностi 
використання ПЕР в Українi у квiтнi 1995 р. Президент та Кабiнет 
Мiнiстрiв України прийняли рiшення про заходи щодо розробки 
Комплексної державної програми енергозбереження України. Мета 
КДПЕ України - на основi аналiзу iснуючого стану та прогнозiв 
розвитку економiки розробити основнi напрямки державної полiтики 
енергозбереження, що передбачало створення нормативно-правової 
бази енергозбереження, формування сприятливого економiчного 
середовища, створення цiлiсної та ефективної системи державного 
управлiння енергозбереженням. Стратегiчною метою Програми є 
виведення України з енергетичної та економiчної кризи i вихiд на 
рiвень передових країн в енергоспоживанні. 

Існуючі способи теплової ізоляції повинні забезпечувати 
вирівнювання температурних нерівномірностей в елементах 
обладнання, зменшувати зростання термостомлених напруг у стінках, 
збільшувати ресурс роботи енергоблоків та підвищувати їх маневрові 
характеристики. 

Більша половина резерву енергозбереження в житловому фонді 
(52,3%) пов'язана з тепловою ізоляцією загороджувальних конструкцій 
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житлових будинків. Зараз втрати теплової енергії через стіни в 
середньому становлять 21,6%, через вікна - 26,6%.. 

Енергозбереження в Україні сьогодні – це радше модна 
тенденція, ніж продумана програма заходів та «порожні балачки» 
замість конкретних дій. Вся його суть зводиться до створення 
декларативних законів та недієздатних нормативних актів, які часто 
розробляються «для галочки». Не треба ходити за прикладами далеко, 
адже та ж сама Білорусь, в якій споживання енергоносіїв в 5-7 разів 
менше, ніж в Україні, щорічно виділяє з бюджету на розвиток 
енергозберігаючих програм у 100 разів більше коштів, ніж наша 
держава. 

Важливими для всієї економіки України заходами щодо 
енергозбереження є: 1) модернізація процесів регенерування брухту 
чорних металів та виплавки чавуну і сталі; 2) збільшення частки 
використання деталей високоміцного чавуну та пластмас до світового 
рівня; 3) налагодження вітчизняного виробництва і масштабного 
використання високоякісних енергоекономних освітлювальних ламп; 
4) оптимізація теплопостачання міст за рахунок використання 
теплонасосних станцій для вилучення теплової енергії з вторинних 
низькопотенційних енергоресурсів (теплових викидів промисловості 
та комунального господарства) і з природнього середовища; 
5)налагодження випуску електричних лічильників для погодинного 
обліку і запровадження диференційованих тарифів; 6) збільшення 
частки децентралізованого виробництва електрики в рамках 
Об’єднаної енергетичної системи України з метою скорочення втрат 
енергії з нинішніх 16-28% до 6-8%. 

Економія в результаті реалізації зазначених вище заходів може 
бути значно більшою від обсягів виробництва енергії на усіх АЕС 
України. Однак слід мати на увазі, що енергозберігаючі заходи 
технічного характеру, тобто ті, що потребують значних витрат, у 
багатьох випадках будуть реалізовуватися дуже повільно. Без 
державної підтримки запровадження фінансово-економічних стимулів 
і штрафних санкцій буде складно реалізувати заходи з модернізації 
комунальної енергетики та масштабного впровадження когенерації, 
утилізації, опанування інших технологій з невисокою прибутковістю. 

Сфера енергосервісних послуг знаходиться на стадії 
зародження. Є необхідність в найкоротші терміни провести великий 
обсяг робіт по всій країні. Перспективною формою договору для таких 
послуг може стати енергосервісний договір. 

 
1.Промислова екологія [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://eco.com.ua/content/energozberezhennya-v-suchasnii-ukraini 
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2. Використання енергозберігаючих технологій в країнах ЄС: досвід 
для України". Аналітична записк. -  Національний інститут 
стратегічних досліджень [ Електронний ресурс ] – Режим доступу: 
http://www.niss.gov.ua/articles/262/ 3. Міжнародні економічні 
відносини/О.Ф. Жуков, Т.І. Капаева, Л.Т. Литвиненко, Л.М. 
Максимова. - ТОВ "Видавництво юнити-дана", 1999. 

 
О.Г. Дорошкевич 
студ. групи ОП-13 

Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП І.С.Процик  
  

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСНАЛОМ  
В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Людські ресурси є невід’ємною частиною будь-якої організації. 

Від них залежить успіх, конкурентоспроможність і популярність 
компаній. Оскільки, кожен працівник є індивідуальністю, наділений 
певними вміннями та має свої власні особливості, цілі, ідеї та плани – 
саме тому процес управління персоналом на підприємстві є складним 
та масштабним процесом, що вимагає відповідальних знань та умінь, а 
також індивідуального підходу до кожного працівника. Управління 
персоналом досліджували такі відомі особистості як А.П Єгоршин, 
А.М. Колот, О.М. Крушельницька, Д.П. Мельничук і багато інших 
вітчизняних і зарубіжних науковців [3]. І навіть зараз система 
управління постійно змінюється і удосконалюється, потребує сучасних 
і ефективних методів керування персоналом. 

До сучасних проблем управління персоналом в організації 
належать: 

• відсутність на підприємстві комплексного підходу до розвитку 
персоналу; 

• неузгодження та часта відсутність своєчасного навчання і 
підвищення кваліфікації персоналу у відповідності до розробленого 
плану розвитку підприємства; 

• не врахування раціональних ідей підлеглих в процесі 
управління організації; 

• існування неналежних умов праці і несприятливий 
психологічний клімат, часті конфлікти між працівниками на 
міжособистісному і організаційному рівнях. 

Кожна людина прагне розвиватися, проте не кожна фірма надає їй 
такі можливості і сприяє цьому. Через це і можуть виникати деякі проб-
леми. Керівництву організації варто запроваджувати комплексний підхід до 
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розвитку персоналу, що буде враховувати розвиток як керівників організації 
та їх підлеглих одночасно. Оскільки саме керівники, які прагнуть 
удосконалення і розвитку будуть стимулювати до цього ж своїх підлеглих, 
розвивати в них саме ті професійні і особисті якості, які необхідні для 
розвитку підрозділу та організації [1]. 

Будь-яке навчання і розвиток працівників доцільно проводити 
та узгоджувати в напрямку розробленого стратегічного плану 
організації, що буде сприяти досягненню вибраної стратегії 
підприємством, залучати працівників до реалізації постановлених 
цілей та розвивати в них стратегічне мислення.  

З метою уникнення проблеми неврахування раціональних ідей 
працівників, їх варто залучати до управління на підприємстві. Саме 
партисипативне управління дозволить залучати персонал до 
управлінського процесу та сприятиме врахуванню творчих та 
креативних ідей і рішень підлеглих, що стимулюватиме їх до 
ефективної роботи та позитивно вплине на вирішення існуючих 
проблем на підприємстві, таких як створення належних умов праці та 
покращення корпоративної культури організації, що неодмінно 
призведе до налагодження психологічного клімату та знизить 
конфліктні ситуації в колективі. Партисипативне управління – один із 
сучасних ефективних методів менеджменту, що передбачає 
демократизацію, участь найманих працівників в управлінні 
виробництвом, використання потенціалу людських ресурсів організації 
та розвитку підприємства, будує ефективну систему мотивації 
працівників підприємства [5]. 

Отже, подолавши всі вищесказані проблеми управління 
персоналом, підприємство здатне підвищити конкурентоспроможність, 
збільшити рівень прибутку і забезпечити свій безперервний розвиток. 

 
1.О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин,  

Р.З. Дарміць / Менеджмент: графічна і таблична візуалізація [навч. 
посібн.]:– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 208 с.  
2. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. / Управління персоналом [навч. 
посібн.]:– Київ: Кодор, 2005 – 308 с. 3. Грузіна І.А., Дериховська В.І. // 
Проблеми розвитку персоналу в системі стратегічного управління 
підприємством –К.: Харків, 2014 – 251 с. 4. Колот А.М. Мотивація 
персоналу/ А. М. Колот. - К.: КНЕУ, 2004.- 337 с. 5. М’якуш М.Є. 
Сутність партисипативного управління та його актуальність в сучасних 
умовах господарювання [Електронний ресурс] / М’якуш М.Є. – Режим 
доступу: http://intkonf.org/myakush-me-sutnist-partisipativnogo-
upravlinnya-ta-yogo-aktualnist-v-suchasnih-umovah-gospodaryuvannya/ 
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О.Р. Доскоч  
студ. групи МЕБА-11 

Науковий керівник – к.е.н., доц.каф.  ММП Найчук-Хрущ М. Б. 
 

ІНТЕРНЕТ-ПІРАТСТВО В УКРАЇНІ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ 
ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

 
Сучасне життя важко уявити без глобальної мережі Інтернет, 

яка надає нам безмежні можливості. Окрім значних переваг від її вико-
ристання, виникла проблема захисту прав інтелектуальної власності.  

Поширення зростаючої кількості літературних творів, фільмів, 
комп’ютерних програм у цифровому середовищі породжує реальну 
загрозу зміни та фальсифікації цих творів, створення дешевих і 
високоякісних копій, їх широкого розповсюдження з порушенням 
авторських прав [2, с. 88]. 

З розвитком науки та техніки з’являються нові способи 
виготовлення піратської продукції. З кожним роком такі підробки 
стають все якіснішими, що не дає змоги пересічним споживачам 
відрізнити підробку від оригіналу та не викликає потреби у придбанні 
такого матеріалу,якщо підробка нічим не гірша від нього [3, с. 21].  

У сфері авторського та суміжного права піратство слід 
розглядати у двох значеннях. У широкому розумінні під піратством 
розуміють використання об'єктів авторських чи суміжних прав без 
дозволу їх суб'єкта з метою отримання прибутку. У вузькому – 
визначення піратства на законодавчому рівні. 

Відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні 
права» [1], під терміном «піратство» розуміють опублікування, 
відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної 
території України і розповсюдження контрафактних примірників 
творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, 
відеограм, незаконне оприлюднення програм організацій мовлення, 
камкординг, кардшейрінг, а також Інтернет-піратство, тобто вчинення 
будь-яких дій, які відповідно до цієї статті визнаються  порушенням 
авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі 
Інтернет.  

Через поширення та використання неліцензованого програмного 
забезпечення Україна щороку втрачає близько 100 мільйонів доларів 
прямих податкових надходжень до держбюджету, за підрахунками 
компанії «Майкрософт Україна» [4, с. 400].  

У даний час в законодавствах багатьох країн сформовані певні 
положення, що мають вагоме значення для боротьби з комп’ютерним 
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піратством, застосування яких буде корисним і для України. До них 
належать такі [5, с. 208]: програми для електронно-обчислювальних 
машин (далі ЕОМ) і бази даних відносять до об'єктів авторського або 
патентного права; автору або іншому правовласнику належить 
вийняткове право здійснювати і (або) дозволяти випуск в світ 
відтворення, розповсюдження і інше використовування програми для 
ЕОМ або бази даних; за порушення авторських прав на програми ЕОМ 
законодавством передбачена цивільна-правова, кримінальна та 
адміністративна відповідальність. 

Проте не варто розглядати піратство лише з негативного 
ракурсу. Завдяки низькій ціні для отримання певного продукту, 
малозабезпечені верстви населення можуть отимати необхідний 
ресурс. Найбільший ущерб у такому випадку має автор. 

Отже, розвиток науково-технологічного прогресу несе за собою 
не тільки позитивні зміни, а й створює сприятливий клімат для 
виникнення нових форм шахрайства. Недостатність законодавства у 
сфері захисту прав інтелектуальної власності є головним чинником, 
що породжує існування піратства в Україні. Саме тому зміна 
нормативно-правового регулювання охорони авторських і суміжних 
прав може мінімізувати рівень інтернет-шахрайства. Опираючись на 
міжнародній досвід щодо боротьби з піратством в глобальній мережі 
Інтернет, Україна може завоювати хорошу репутацію на 
інтернаціональній арені. 

 
1. Про авторське право і суміжні права: Закон України за 

станом на 05.12.2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : 
Парлам. вид-во, 2013. 2. Кагадій М. І. Проблема інтернет-піратства в 
Україні / М. І. Кагадій, В. В. Марковський // Цивільно-правове 
законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та 
перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ,  
28 квітня 2016 р.) / відп. ред.: Ж. І. Андріанова, С. В. Губарєв,  
О. О. Лов'як, М. І. Кагадій. — Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. —  
С. 88-91. 3. Кочина О. Поняття та види інтелектуального піратства 
в Україні / О. Кочина // Підприємництво, господарство і право . - 2016. - 
№ 6. - С. 19-22. 4. Данилевич В. І. Проблема піратства в Україні /  
В. І. Данилевич// Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та 
національні перспективи: Матеріали ІІ Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. –  
С. 397-402. 5. Бакала А. А. Комп’ютерне піратство: шляхи подолання 
та міжнародний досвід боротьби з ним / А. А. Бакала // Часопис 
цивілістики. - 2016. - Вип. 20. - С. 207-210. 
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ РОЛЬ  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 
У 2014 році Україна підписала та ратифікувала Угоду про 

асоціацію з Європейським Союзом (ЄС), підписанню якої передував 
вступ України до Світової Організації Торгівлі та низка міжнародних 
угод і договорів економіко-політичного характеру. Всі ці процеси 
звичайно ведуть за собою різноманітні наслідки як для економіки 
країни загалом, так і суб’єктів підприємництва зокрема. 

Важливим індикатором щодо наслідків інтеграційних процесів є 
дані щодо обсягів та структури експорту та імпорту країни, прямих 
закордонних інвестицій, обсягу та структури виробництва тощо.  

Аналізуючи динаміку експорту з України до ЄС, зазначимо, що ЄС 
залишається одним із основних торговельних партнерів України з питомою 
вагою торгівлі товарами та послугами 39,4% у 2016р. від загального обсягу 
зовнішньої торгівлі України, яка, у порівнянні з 2015р. зросла на 2,2 %. 
Обсяг експорту до країн ЄС у 2016р. становив 15,78 млрд.дол. та зменшився 
на 4,6 млрд.дол. у порівнянні з 2014р. При цьому, частка експорту товарів та 
послуг до країн ЄС у 2016 р. збільшилася на 3,4% у порівнянні з 2014р. та 
склала 35,2% від загального обсягу експорту товарів та послуг України. За 
перше півріччя 2017 р. експорт до ЄС зріс на 22,8% порівняно з 
аналогічним періодом 2016 р. і становив 9,4 млрд.дол. [1]. 

Слід відмітити, що частка експорту до країн ЄС в загальному 
експорті України становила 33,1% у 2004р. та скоротилася до 25,4% у 
2009р., протягом 2010-2013рр. - утримувалася на рівні 25-27%, а її 
підвищення у 2014-2016рр. відбулося за рахунок зменшення обсягів 
вітчизняного експорту загалом. Також варто зауважити, що імпорт з країн 
ЄС перевищує експорт, за період 2005-2016 рр. Україна мала від’ємне 
сальдо торгівельного балансу, яке становило (-1,5) млрд.дол. у 2005р. та  
(-3,69) млрд.дол. у 2016р. Частка вітчизняних товарів у загальному імпорті 
країн ЄС протягом 2002-2014рр. становила 0,6-0,9%, а в 2015р. – 0,8% [1, 2]. 

Що стосується динаміки прямих іноземних інвестицій з ЄС в 
Україну, то вони зростали протягом 2007-2013рр.: з 22,9 млрд.дол. у 
2007р. до 44,4 млрд.дол. у 2013р., проте зазнали зменшення у 2014-
2016рр. та становили 33,0 млрд.дол. у 2015р. та 26,1 млрд.дол. у 2016р. 
Частка цих інвестицій у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій в 
Україну за період 2007-2016рр. в середньому становила 78,5%. 
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Основними країнами-інвесторами були Кіпр, Нідерланди, Велика 
Британія, Німеччина, Австрія [1]. 

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновки, що 
позитивні результати від створення зони вільної торгівлі Україна не 
отримала в належній мірі. Безумовно наша держава має можливість 
скористатися всіма перевагами від євроінтеграційних процесів, зокрема 
позитивним моментом є те, що у 2017 р. Україна взяла участь у програмі 
COSME, з бюджетом 2,3 млрд.дол., яка передбачає надання фінансово-
консультативної підтримки розвитку малого та середнього 
підприємництва, що безумовно матиме позитивні наслідки для розвитку 
економіки, створить певні можливості для розвитку малого і середнього 
бізнесу в Україні, який має суттєвий вплив на забезпечення економічного 
зростання у розвинутих країнах світу.  

Однак, щоб скористатися перевагами від євроінтеграції та 
отримати якомога більший позитивний ефект, необхідним є застосування 
системного підходу до євроінтеграційних процесів з боку України з 
метою нівелювання негативного впливу різноманітних чинників. Це 
повинні бути дії, починаючи від створення органів з підтримки 
євроінтеграції по всій вертикалі влади, в тому числі й на місцевому рівні, 
які надаватимуть відповідну підтримку у виході на зовнішні ринки 
експортерам, здійснюватимуть моніторинг щодо рівня їх 
конкурентоспроможності тощо, до внесення змін в законодавство з метою 
гармонізації його з законодавством та нормами ЄС, лібералізація 
валютного режиму. Необхідним є також здійснення відповідної 
фінансової підтримки суб’єктів підприємництва, що здійснюють експорт 
в Європу та конкурують з імпортом, зокрема відповідних програм 
фінансування, створення умов для розвитку середнього класу, який є 
основним рушієм економічного зростання, фінансування НДДКР з метою 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки. 

 
1. Торговельне та інвестиційне співробітництво між Україно 

та Європейським Союзом. // Офіційний веб-сайт Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=295d6f93-bc8a-4e2f-a145-a4a32770e05a&title= Pokazniki 
TorgivliUkrainiZsZaIPivrichchia2017-Roku. 2. Туніцька Ю.М. Проблеми 
експорту вітчизняних товарів до ЄС / Ю.М. Туніцька // Економічний 
простір. – 2016. - № 108. – С. 47-60. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_108_7. 
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ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ МЕНЕДЖЕРОМ  

 
Враховуючи швидкий темп життя кожного керівника все більше 

відчувається нестача часу як у професійному, так і в особистому плані. 
Таким чином, саме нераціональне використання робочого часу призводить 
до проблем на виробництві, що сприяє прийняттю неправильних 
управлінських рішень, підвищує психологічне напруження, як у керівника, 
так і в його колективі і знижує результативність праці усіх працівників. Усі 
ці проблеми появляються переважно саме з невмінням планування 
власний час і роботу. Праця менеджера характеризується не тільки тим, 
що він здійснює окремі види діяльності як спеціаліст, а повинен 
організовувати та об'єднувати зусилля інших працівників. 

Питанням планування та раціонального використання часу 
займались такі вітчизняні науковці: О.М. Віноградська, В.С. Шевченко, 
О.М. Бандурка, О.К. Безсмертний, А.С. Васильєв, М.І. Єропкін, М.І. 
Іншин, В.М. Плішкін, С.Ф.Покропивний, В.М. Колот та ряд інших 
авторів, але і досі в цьому напрямку наукових досліджень існують певні 
прогалини, і тому він потребує предметного наукового дослідження, 
пізнання його сутності тощо [1; 2]. 

Виокремлено основні проблеми планування та раціонального 
використання часу менеджером в умовах швидких змін: 

1) невміння правильно розставляти пріорітети в професійній 
діяльності; 

2) не прагнення особистого та професійного розвитку; 
3) страх делегування повноважень і передачі певних завдань своїм 

підлеглим; 
4) не вміння визначати терміновість поставлених завдань і 

черговість їх виконання. 
З метою уникнення вищенаведених проблем планування та 

раціонального використання робочого часу менеджера необхідно: 
запровадити обов'язкове планування робочого часу менеджером. При 
цьому варто використовувати матрицю Ейзенхауера, що навчить та 
дозволить розставити пріорітети виконання завдань в професійній 
діяльності керівників з визначенням найбільш важливих та термінових 
справ, уникнення критичних та проблемних ситуацій у виконанні завдань 
та досягнення цілей підприємства [3]. Ці знання сприятимуть 
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стратегічному баченню та плануванню особистісного розвитку керівника і 
дозволять уникати  "пожирачів часу"  і його марнування. 

Менеджер повинен довіряти своїм підлеглим і сприяти їх 
професійному розвитку, зокрема вміти делегувати окремі завдання членам 
своєї команди, які є терміновими та не настільки важливии, з якими 
працівники можуть справитись самостійно і збільшити цим самим час 
керівника для більш важливих та термінових справ і планування нових 
проектів, перспектив розвитку колективу та організації. 

На основі проведених нами досліджень, можна зробити 
висновок: менеджер повинен вміти правильно розпорядитись своїм 
часом, вірно спланувати та організувати роботу, як свою, так і своїх 
підлеглих, що сприятиме правильному розподілу пріорітетів у 
виробничій діяльності, визначенню терміновості справ, та вмінню 
делегування окремих завдань своїй команді тощо. 

 
1. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, 

організація, ефективність: Навч. посібник / С.Ф.Покропивний, В.М. 
Колот . – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с. 2. Програма і робоча програма 
навчальної дисципліни «Організація праці менеджера» для студентів 4 
курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О.М. 
Віноградська, В.С. Шевченко,– Х.: ХНАМГ, 2011 - 23 с. 3. Матриця 
Ейзенхауера на кожен день [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://business-territory.com.ua/articles/matritsya-eizenkhauera-na-kozhen-
den  4. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: Навч. 
посібник / Б.М. Андрушків, О.Є. Кузьмін. – Львів: Світ, 1995. – 326 с. 
5.  Сінк Д.С. Управління продуктивністю: планування, вимірювання та 
оцінка, контроль і 462 Наукові праці КНТУ. Економічні науки, 2010 
вип. 17 підвищення. - М .: «Прогрес», 1989. - 532 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ КАДРОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙ В УКРАЇНІ 
 

Робота присвячена визначенню особливостей адміністрування 
кадрового забезпечення інституцій в Україні. Визначено вимоги 
професійно-посадової діяльності інституцій державної влади. Визначено 
особливості адміністрування кадрів в державних інституціях. 
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Питання адміністрування кадрового забезпечення інституція в 
Україні є об’єктом уваги багатьох науковців серед яких можна 
виокремити роботи таких вчених: В. Олуйко, О. Оболенський. 

Стратегічною ланкою організаційно-економічного механізму 
управління є його кадрове забезпечення, причому персонал тут виступає 
одночасно і як об'єкт, і як суб'єкт управління [1].  

Політика кадрового добору державних службовців в Україні 
базується на принципі системності й наукового забезпечення. 
Передумовою залучення на посади державних службовців компетентних, 
висококваліфікованих працівників є формування дієвого кадрового 
резерву. Для цього в кожному державному органі розробляється план 
поповнення і підбору персоналу, форма якого залежить від характеру і 
масштабів організації, однак загальна система добору нових працівників є 
універсальною для всіх організацій. 

Професійний добір в органах державної влади – це комплекс 
заходів, виконання яких має забезпечити відповідність індивідуально-
психологічних особливостей кандидата на державну службу вимогам 
професійно-посадової діяльності в органах державної влади і складається 
з: плану розвитку ресурсів організації; визначення необхідності 
поповнення кадрів (нова чи вільна вакансія); визначення структурного 
підрозділу, який потребує нових працівників; перегляду чи проведення 
керівниками аналізу змісту праці; визначення рівня необхідних знань, 
навичок і здібностей для зайняття вакантної посади; узгодження критеріїв 
для визначення необхідних знань, навичок, здібностей у претендентів на 
посаду; аналізу можливостей внутрішнього поповнення кадрів 
(просування по службі, перекваліфікація кадрів); формування плану 
залучення зовнішніх претендентів; узгодження стратегії проведення 
добору претендентів на посаду; процесу добору претендентів; введення на 
посаду нового працівника (можливий випробувальний строк); оцінки 
показників службової діяльності нового працівника; внесення коректив до 
плану розвитку людських ресурсів і в селекційну стратегію організації. 

Особа, яку прийнято на державну службу, набуває статусу 
державного службовця й суб'єкта державно-службових відносин. 
Особливість цих відносин полягає в тому, що вони складаються між 
державою в особі її органів і державним службовцем. 

Державним службовцям створюються умови для навчання і 
підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (на 
факультетах) та шляхом самоосвіти. 

Державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно, у 
тому числі через навчання у відповідних навчальних закладах, як 
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правило, не рідше одного разу на п'ять років. Результати навчання і 
підвищення кваліфікації є однією з підстав для просування по службі. 

Ефективність діяльності будь-якої організації значною мірою 
визначається ступенем відповідності індивідів, які в ній працюють, 
робочим місцям, які вони займають. Лише за такої відповідності 
організація та індивіди досягають цілей свого розвитку. Виявити 
ступінь відповідності індивідів вимогам їхніх робочих місць можна в 
процесі оцінювання, яке є однією з ключових функцій менеджменту 
персоналу. 

Отже, в роботі визначено політику кадрового добору державних 
інституцій в Україні, процес розвитку працівників, що полягає у 
навчанні і підвищенні кваліфікації у відповідних навчальних закладах 
та шляхом самоосвіти. 

 
1.Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология 

управления. - Харків: Фортуна-пресс, 2012. - 464 с. 2. Менеджмент 
персоналу: навч. посіб. / [В. М. Данюк, В. М. Петюх, С.О. Цимбалюк 
та ін.] ; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004. — 
398 с. 3. Про державну службу [Електронний ресурс]: закон України 
від 16 грудня 1993 року N 3723-XII. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12; 4. Олуйко 
В. Кадри в регіоні України: становлення та розвиток: Монографія. -
К.: Наук. світ, 2001. 5. Оболонський О. Державне управління, 
державна служба і місцеве самоврядування/ О. Оболонський//. – 
Хмельницький: Поділля, 1999. 
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ЦИКЛІЧНОЇ 
ЕКОНОМІКИ 

 
Сучасний тип розвитку економіки можна визначити, як 

техногенний, який характеризується природоємністю 
(природоруйнівним тип розвитку), що ґрунтується на використанні 
штучних засобів виробництва, створених без урахування екологічних 
обмежень. Для техногенного типу розвитку властиві значні екстерналії 
або зовнішні ефекти, тобто негативні еколого-економічні наслідки 
антропогенної діяльності. 
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Донедавна основними фігурами як в економічній теорії, так і на 
практиці залишались Праця та Капітал. Природні ресурси 
передбачались невичерпними, і рівень їх споживання щодо 
можливостей відновлення і запасів не розглядався серед визначальних 
параметрів. Не вивчали і зворотний вплив, зворотні зв’язки між 
екологічною деградацією і економічним розвитком, станом трудових 
ресурсів, якістю життя населення тощо. Таку економічну систему 
називають «фронтальною економікою» [1].  

Однак при вирішенні питань про те, який капітал повинен 
зберігатись (наприклад, фізичний або природний, чи людський 
капітал) і якою мірою різні види капіталу є взаємозамінними, а також 
при вартісній оцінці цих активів, особливо екологічних ресурсів, 
виникають проблеми правильної інтерпретації і розрахунку. З'явилися 
два види стійкості - слабка, коли мова йде про не зменшуваний в часі 
природний та виробничий капітал, і сильна - коли повинен не 
зменшуватися природний капітал (причому частина прибутку від 
продажу невідновних ресурсів повинна спрямовуватися на збільшення 
цінності відновлюваного природного капіталу) [2]. 

З метою встановлення балансу між задоволенням сучасних 
потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх 
потреби в безпечному і здоровому довкіллі, було запропоновано 
концепцію стійкого розвитку. Економічний підхід до концепції 
стійкого розвитку заснований на теорії максимального потоку 
сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який може бути зроблений за умови, 
принаймні, збереження сукупного капіталу, за допомогою якого і 
здійснюється цей дохід. Ця концепція передбачає оптимальне 
використання обмежених ресурсів і використання екологічних - 
природо-, енерго- і матеріало-зберігаючих технологій, включаючи 
видобуток і переробку сировини, створення екологічноприйнятної 
продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів. 

За останні 20 - 25 років різко зросло господарське навантаження 
на природні комплекси і з усією гостротою постало питання охорони 
навколишнього середовища від надмірного антропогенного пресу [3]. 
В 21 столітті вже не достатньо сортувати сміття і здавати батарейки, 
потрібен концептуально інший підхід до Економіки і Екології. Ми 
купуємо їжу, речі, техніку, користуємось і викидаємо. Кожного разу, 
коли ми це робимо ми скорочуємо запас невідновлюваних ресурсів, 
часто виробляючи токсичні відходи [4]. Використання штучних 
матеріалів привело до того, що наші відходи залишатимуться на 
звалищах сотні років, розкладаючись, отруюючи повітря, воду і грунт. 
Прикладом є найбільші світові звалища: Велика тихоокеанська 
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сміттєва пляма (від 700 тис. до 15 млн кВ.км.,що складає 8% площі 
Тихого океану), звалище Агбогблоші (Аккра, Республіка Гана, 
Африка), звалище Бордо Поньенте (Латинська Америка) [5]. 

Саме теорія циклічної економіки покликана розв’язати ці та 
інші життєво важливі проблеми сучасного світового господарства, 
тому перерахуємо позитивні сторони, пов'язані з її впровадженням: • 
суттєва економія сировинних ресурсів; • зниження нестабільності цін і 
ризиків, пов'язаних з постачанням ресурсів; • секторальні зрушення та 
можливі вигоди в сфері зайнятості; • скорочення зовнішніх негативних 
дефектів в процесі виробництва товарів; • довгострокові вигоди для 
більш стійкості економіки [6]. 

Суспільству загалом і людям зокрема необхідно зрозуміти і 
почати слідувати основному закону: «Те, що не екологічно - це не 
економічно». Тільки так ми зможемо відновити природне середовище, 
порушене діяльністю людства, і вижити як вид. Теорія циклічної 
економіки дозволяє нам спрогнозувати довгострокову модель 
національної економіки шляхом оптимального використання ресурсів. 

 
1. Соціальна відповідальність – Навчальний посібник /  

О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, Л. І. Чернобай, С. Б. Романишин, Н. О. Ва 
цик. 2. Теорія сталого розвитку – [Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/76379/rps/faktorii_stalogo_rozvitku_produktivnih  
3. Взаємозв’язок економіки і екології – [Електронний 
ресурс]Режимдоступу:http://ru-ecology.info/post/104037401150002/  
4. Економіка майбутнього [Електронний ресурс]Режим 
доступу:https://lubodar.info/ekonomika-budushhego. 5. Глобальні 
сміттєзвалища світу – [Електронний ресурс]Режим доступу: 
http://vegjournal.ru/ekologiya/priroda/1512-globalnye-svalki-mira-
vybrasyvat-nelzya-pererabatyvat-gde-postavit-zapyatuyu.html 6. Теорія 
циклічної економіки – [Електронний ресурс]Режим доступу: 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Exec-
Summary-CE_Russian_TCE_Vol1.pdf 
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IT-ГАЛУЗЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ  
В УКРАЇНІ 

 
На даний момент ІТ-сфера є найрозвинутішим та найбільшим за 

обсягом сегментом інноваційної економіки України, що стабільно 
демонструє позитивну динаміку та перспективи зростання. За 
оцінками Світового Банку, міжнародних консалтингових компаній та 
вітчизняної ІТ-спільноти, протягом останніх 4-5 років щорічне 
зростання галузі в середньому складає не менше 25 %, причому 
одностайно прогнозується збереження таких показників як мінімум у 
короткостроковій перспективі [1]. Найвища динаміка зростання 
спостерігається передусім у двох секторах – продаж ІТ-продукції на 
внутрішньому ринку й ІТ-аутсорсинг (розробка та продаж 
програмного забезпечення і надання ІТ-послуг). При цьому експорт 
продукції ІТ-аутсорсингового сектору, обсяг якого складає більше 
половини всього ринку галузі, лише протягом 2012-2015 рр. зріс з 1 до 
3-3,2 млрд дол.[2]. На даний момент це один із ключових напрямів 
національного експорту (5 місце за обсягом) з потенціалом виходу на 
провідну позицію в Україні до 2025 року. Деякі фахівці навіть 
називають ІТ-сферу майбутнім локомотивом української економіки[3]. 

Якщо порівняємо рівень заробітної платні, що отримують 
спеціалісти програмісти в різних країнах, отримаємо наступні 
результати(табл.1): 

Таблиця 1 
Рівень заробітної плати в ІТ-сфері 

 Країна Середня заробітна плата програміста 
США  $ 60 000  
Індія  $ 9 600  
Україна  $ 6 000  

 
І тут, здавалося б, Україна має значні переваги – великий пул 

достатньо кваліфікованого робочого потенціалу за ціну, на порядок 
нижчу, ніж в інших країнах. Тобто, логічно в котре зробити висновок, що 
Україна має значну конкурентну переваги порівняно з іншими 
учасниками ринку програмного забезпечення, й потужний розвиток 
індустрії програмного забезпечення в державі мав би бути природним[4].  



 29 
 

Таким чином, не зважаючи на те, що в Україні є значна 
кількість висококваліфікованих спеціалістів в сфері розробки ПЗ, а їх 
рівень заробітної платні на рівень нижчий від світового, на сьогодні 
український софтверний ринок не є конкурентним ні в регіональному, 
ні в глобальному масштабах.  

Основними перешкодами, що стоять на заваді розвитку сектору hi-
tech в Україні, залишається низький рівень інвестиційної привабливості 
регіону, відсутність правової бази, яка могла б регулювати галузь ПЗ, як 
наслідок, високий рівень тінізації ринку виробництва програмних 
продуктів, відсутність у керівників досвіду оперування в умовах 
сучасного бізнесу, неправильна орієнтація системи освіти, що разом з 
швидкими темпами еміграції інтелектуального потенціалу з країни, може 
призвести до безповоротної втрати перспективної і пріоритетної галузі 
національної економіки.  

 
1. Ukrainian IT Powerhouse: Ukraine is set to hit the headlines for 

reasons other than Crimean turmoil, says Ciklum’s CEO Torben Majgaard 
/ Ciklum. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://clck.ru/9Ahhw 
2.Украина планирует стать одной из ведущих стран в создании IT-
продуктов / Інформаційно-аналітичний бюлетень Кабінету Міністрів 
України [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://ru.info-
kmu.com.ua/2013-08-30-000000pm/article/15809959.html.  
3.  Національний проект «Інноваційна Україна». Програма розвитку 
інноваційного сектору економіки України [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу: http://www.slideshare.net/YevgenSysoyev/ss-32717561 
4.  М. Гершуни Битва с Востоком за Запад/ М. Гершуни, И. Пичугин // 
Коммерсантъ-Деньги, 11’00  
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СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ ЯК ЕКСТЕРНАЛІЯ 

ПРИСКОРЕНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
 

Сьогодні світ перебуває  на етапі прискорення та розширення 
технологічно-інформаційного наповнення та розвитку процесів у 
політичній, економічній, соціальній та інших сферах людської 
діяльності. У таких умовах сталі внутрішні зв’язки у суспільстві як 
економічній системі зміцнюються. Це, у свою чергу, є одним із 
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поштовхів та рушійних сил для реалізації та подальшої еволюції 
закону прискореного розвитку економічних систем, що ґрунтується на 
процесі накопичення знань, зібраних за всі покоління. Зі збільшенням 
обсягу наявних наукових відкриттів та законів, збільшується і 
швидкість розвитку економічних систем та людської цивілізації 
загалом. Можна припустити, що сучасні передові економічні системи 
прискорено прямують до трансформації в найбільш справедливу 
форму соціально-економічної формації.  

Однак, будь-яке суспільство не є однорідним за своїм складом. 
Історично доведено, що створення безкласового суспільства та його 
подальший розвиток і успішне функціонування є практично 
неможливим явищем, адже кожен індивід наділений унікальними 
здібностями, можливостями та потребами, які відповідають його 
діяльності, бажанням та цілям і посідає окреме, зазвичай відмінне від 
інших, місце у системі соціальних зв’язків. Соціальна стратифікація  – 
це ієрархічно організована система соціальної нерівності, яка 
відображає вертикальну диференціацію суспільства на основі певних 
параметрів[1]. Розрізняють закриту і відкриту системи, в основі яких 
лежить можливість переходу з однієї суспільної групи до іншої. 
Закрита орієнтується на приписні статуси, має жорсткі бар’єри між 
стратами і мінімізує можливості переміщення між ними людей 
(наприклад, касти в Індії, незареєстровані жителі в Китаї). Відкрита ж 
характеризується провідною роллю набутих соціальних статусів та 
високим рівнем мобільності індивіда між соціальними станами 
(розвинуті країни Європи, Північної Америки, Японії).  

 Критеріями стратифікації можуть бути як економічні, так і 
соціальні, релігійні та інші параметри. Економічно впливовими 
індикаторами можна вважати заробітну плату, рівень безробіття, ВВП 
на душу населення, рівень інфляції, стійкість національної валюти та 
обмінний курс, ефективність економічної політики держави. Крім 
звичайних економічних індикаторів, до уваги варто брати індекси та 
світові рейтинги країн, зокрема індекс щастя, індекс людського 
розвитку, коефіцієнт Джині, який показує рівень внутрішньої 
стратифікації в країні. Згідно з коефіцієнтом Джині, високим 
залишається рівень соціального розшарування населення у таких 
країнах як: Чилі, Ізраїль, Росія, Туреччина, ПАР, Нігерія, Єгипет, 
Румунія, Болгарія, Білорусь та Ботсвана, частина яких відзначається 
швидким або стабільним економічним зростанням [2]. 

За іншими статистичними даними варто зазначити, що у світі 
існує лише невелика кількість країн, у яких не лише високий рівень 
життя, але й низький рівень соціальної стратифікації/соціальна 
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мобільність без бар’єрів. Такі країни, як Фінляндія, Швейцарія, 
Швеція, Австралія, Люксембург, можуть надати можливості для життя 
за високими соціальними стандартами. При цьому найвищу якість 
життя з найнижчим рівнем нерівності у розподілі доходів (з урахуван-
ням коефіцієнта Джині) та гендерного розриву, низьким рівнем 
крайньої бідності і, водночас високими стандартами життя за рівнем 
споживання на душу населення та високим рівнем економічної 
безпеки людини демонструють Норвегія, а також Швейцарія і 
Люксембург. Швеція і Норвегія характеризуються також найвищим 
рівнем демократичних свобод і політичною стабільністю[3]. 

Необхідно зазначити, що у світовій практиці не існує єдиної 
загальноприйнятої методики і чітко визначених показників 
вимірювання рівня соціальної стратифікації суспільства. Однак саме 
поєднання кількісного та якісного критеріїв дає змогу отримати повну 
картину соціальної стратифікації країн у геопросторі, розкрити 
проблеми ієрархічної диференціації глобального суспільства та 
довести, що прискорений економічний розвиток без належної 
соціально-демографічної політики часто породжує такий зовнішній 
ефект, як соціальна стратифікація. 

 
1. Куценко О. Становлення соціальних класів як вияв само 

організаційних процесів у суспільстві // Соціологія: теорія, методи, 
маркетинг. – 2002. - №4.  2. Бригадир В. О. Системні детермінанти 
соціальної стратифікації геопростору: методика оцінки та 
емпіричний аналіз / В. О. Бригадир // Українська наука: минуле, 
сучасне, майбутнє / за заг. ред. М. В. Лазаровича. – 2013. – Вип. 18. – 
С. 25–36. (0,7 друк. арк.). 3. OECD Better Life Index [Electronic 
resource]. – Accessmode : http://www.oecdbetterlifeindex.org/ 
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КОНФЛІКТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВПЛИВУ  

ТА СПОСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Процес управління будь-якою організацією нерідко 
супроводжується конфліктами, що виникають у колективах та між 
окремими працівниками. Конфлікти, різні за значимістю та 
наслідками, супроводжують будь-яку трудову діяльність. Деякі з них 
розв'язуються миттєво, деякі стають затяжними та небезпечними, а 
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інші вимагають стороннього втручання. У цій статті ми розглянемо 
сутність, особливості перебігу та можливі наслідки конфліктів, а також 
їхнє можливе регулювання. 

Конфлікт (лат. conflictus - зіткнення, незгода) - це відсутність 
порозуміння між двома чи більше суб'єктами, зіткнення протилежних 
сторін. У процесі конфлікту один суб'єкт нав'язує іншому свою точку 
зору, спосіб мислення або стає ініціатором суперечки. Узагальнивши 
літературні джерела, можна виокремити наступні причини конфліктів: 
розподіл ресурсів; взаємозалежність завдань; відмінності у планах 
сторін; несхожість цілей; відмінності в уявленнях про певну конкретну 
ситуацію тощо. 

Історично у дослідженні конфліктів сформувалось дві школи: 
«школа Вебера», яка вважає, що конфлікти небажані та пов'язує 
конфлікти з різними драматичними епізодами, погрозами, агресією, 
суперечками, ворожістю тощо та школа сучасного американського 
менеджменту, котра підкреслює бажаність конфліктів, вбачає їх 
позитивний вплив та вимагає вмілого управління ними [1]. 

З метою ідентифікації впливу конфліктних ситуацій на 
діяльність організації слід розглянути класифікацію конфліктів за 
різними ознаками. За ознакою результатів конфлікти поділяються на 
функціональні (конструктивні), які ведуть до підвищення ефективності 
діяльності організації, а саме: схильність до співробітництва; 
поліпшення взаємовідносин між працівниками, підлеглими та 
керівниками тощо; поява додаткових ідей; та дисфункціональні 
(руйнівні) - які зумовлюють зниження рівня забезпечення особистих 
потреб і ефективності діяльності організації, тобто створюють 
негативні наслідки, а саме: погіршення взаємовідносин між 
працівниками; падіння продуктивності праці,; непродуктивна 
конкуренція з іншими групами чи працівниками; зменшення взаємодії 
між сторонами конфлікту; збільшення ворожості між суб'єктами 
конфлікту. За змістом можна виділити шість основних типів 
конфліктів: внутрішньоособистісні, міжособистісні, конфлікти між 
особою і групою, міжгрупові, конфлікти між керуючою та керованою 
системою, міжорганізаційні конфлікти [2]. 

Дослідження показують, що у 6% випадків конфліктних 
ситуацій стосунки між сторонами погіршуються, а у 35% негативні 
тенденції зберігаються і після завершення конфлікту [3]. Якщо ж 
сторони налаштовані вирішити конфліктну ситуацію, то при цьому 
дуже важливо виявити та розуміти мотиви поведінки опонентів, їх 
точку зору та не допустити розвитку конфлікту в напрямку 
виникнення скандалу. Відомі п'ять основних міжособистісних способів 
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розв'язання конфлікту: ухилення; згладжування; примус; компроміс; 
безпосереднє вирішення проблеми, яка зумовила конфлікт . 

Отже, на основі узагальнення проаналізованих джерел, доцільно 
виділити чотири організаційні методи регулювання конфлікту:   

• Чітке формулювання вимог. Цей метод є одним з кращих 
методів управління, що запобігає виникненню конфліктів.  

• Використання координуючих механізмів. Суворе дотримання 
принципу єдиноначальності полегшує управління великою групою 
конфліктних ситуацій. 

• Встановлення спільних цілей, формування спільних 
цінностей.   

•  Запровадження системи заохочень.  Формування системи 
заохочень, яка виключає конфлікт інтересів окремих співробітників і 
підрозділів. 

 
1.Кравченко В.О. Основи менеджменту: Навчальний посібник. - 

Одеса: Атлант, 2012 р. - 212 с. 2.Основи менеджменту: [підручник 
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– 846 с. 3. Головченко В. О. Переговори як метод урегулювання 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ  

З  ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ ЦИКЛІВ 
 

Функціонування економічної системи країни відбувається в 
умовах динамічної взаємодії її елементів, які водночас є як і 
факторними так і залежними змінними в різних економічних процесах. 
В свою чергу природні та набуті переваги підсилюють дію одних 
факторів та відповідно послаблюють дію інших. Таким чином, їх 
взаємозалежність виключає можливість концентрування економічних 
сил лише в одній конкретній сфері. Наприклад, розвинуте промислове 
виробництво, на основі конкурентних переваг щодо природніх 
ресурсів, неможливе без відповідного рівня грошово-кредитної 
системи, оскільки остання значно впливає на інвестиційні можливості 
підприємців та купівельну спроможність населення. Це явище було 
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помічено вченими ще на початку ХХ століття та отримало назву 
економічних циклів. При цьому, тривалість ділових циклів на 
сучасному етапі розвитку економіки значно зросла і може тривати до 5 
і більше років, що зумовлює певні дисбаланси між окремими 
елементами економічної системи. 

Економічний цикл – постійне повторення періодів підйому і спаду 
економічної активності, що відбивається через зміни взаємозалежних 
показників: темпу економічного росту, рівнів зайнятості, виробництва й 
інфляції [1, 247].  

В даний час існує декілька теорій економічних циклів. 
Детерміністська теорія твердить, що економічні цикли з'являються зі 
стійкою регулярністю, причому для всіх циклів характерні одні й ті ж самі 
властивості. Імпульсно-поширювальний підхід припускає, що економічні 
цикли є наслідком випадкових впливів (імпульсів), що викликають в 
економіці циклічну модель відгуку. Сила такого відгуку згодом слабшає, 
проте ділові цикли виникають знову внаслідок появи нових імпульсів. 
Кейнсіанська теорія бізнес-циклу. Дж. Кейнс вважав інвестиційні витрати 
основним джерелом імпульсу, що викликає циклічні коливання. При 
цьому природа самого імпульсу пояснюється нестійкістю чекань еконо-
мічних суб'єктів (у даному випадку оцінка очікуваної прибутковості), що 
викликає і нестійкість інвестиційного попиту, отже – і сукупного попиту, і 
валового випуску. При цьому, внаслідок жорсткості номінальної зарплати, 
коливання сукупного попиту, викликані коливаннями в рівні інвестицій, 
виявляються не в зміні рівня цін, а в коливаннях випуску [1, 248]. 

Однак, загальноприйнятим є структурування циклів на фази, 
першою з яких є криза. Переходячи до сучасної проблеми масової 
трудової міграції в Україні, в першу чергу, необхідно виокремити 
найбільші економічні та фінансові кризи [1, 247].  

Так, фінансова криза в Україні, пов'язана з руйнівними 
інфляційними процесами, викликаними деформацією національної 
системи грошового й кредитного обігу. Найбільших темпів інфляція 
набула в 1992 році, коли вона становила 1440%, у 1993 році — 6288%, у 
1994 році — 850% [3]. Вкрай низька платоспроможність населення, 
зумовила масове згортання виробництва та відповідно різкий стрибок 
безробіття. Оцінка трудової міграції склала 493,6 тис. ос. [2].  

Світова фінансова криза 2008 року спричинила нову масову хвилю 
міграції. Приблизна оцінка чисельності трудових мігрантів склала 729 тис. 
ос. в 2009 р. і 696 тис. ос. в 2010 р. тільки в країни ЄС [4]. Сучасна 
економічна криза зумовила найбільшу за історію сучасної України хвилю 
трудової міграції з оцінкою в 868,67 тис. ос. в 2014 р., 905 тис. ос. в 2015 р. 
і 1,17 млн. ос. в 2016 р. [4].  
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Таким чином, можемо говорити, що трудова міграції з України 
формувалася під впливом першої фази економічних циклів, яка характе-
ризується кризою грошово-кредитної системи, спадом виробництва та 
неможливістю відновити його через слабку інвестиційну активність, 
високим рівнем безробіття та, як наслідок, низькою платоспроможність 
населення.  

На наш погляд, аналіз наведених вище макроекономічних 
показників, може бути використаний для прогнозування часових 
характеристик виникнення явищ масової трудової міграції, виявлення 
основних факторів, що її зумовлюють, оцінки можливої чисельності 
трудових мігрантів та вибору заходів державного регулювання для 
згладжування відповідних макроекономічних коливань з метою 
підтримки населення та забезпечення необхідних соціальних стандартів. 

 
1. Теорія макроекономіки: навчальний посібник / М. І. Небава – 
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Сьогодні існує багато різних компаній, установ та організацій, 

які функціонують в різних сферах діяльності. Головна причина успіху 
та прибутковості криється в ефективному та динамічному управлінні, 
в компетентних кадрах та правильно обраному стилю здійснення 
керівництва. 

Тема лідерства завжди була, є і буде однією з найважливіших. 
Вона була цікава у всі часи, не втратила своєї актуальності і в наші дні. 
Уміння об'єднувати людей для загальної мети, вести за собою, 
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переконати в реальності світлого майбутнього – ось головні 
характеристики справжнього лідера.  

Тему лідерства, розвитку лідерських якостей особистості 
висвітлено в дослідженнях вітчизняних (Д.Богиня, М. Гаврилюк, О. 
Євтихов, Н. Жеребова, Р. Кричевський, А. Лутошкін, Б. Паригін, та 
інші) й зарубіжних (Е. Богардус, К.  Берд, К. Бланшар, М. Вебер, П. 
Херсі, Ф. Фідлер та інші) науковців. Зокрема, у працях Л. Конишевої, 
А. Макаренка, О. Маковського, І. Морозова, О. Нестулі, М. Рожкова, 
С. Русової, В. Сухомлинського, С. Шацького, Л. Шигапової розкрито 
проблеми виховання лідера в колективі.  

Матеріали дослідження дають змогу конкретизувати специфічні 
вимоги до сучасного керівника підприємства з урахуванням виконуваних 
ним рольових функцій.  

Важливою характеристикою є діловитість лідера, яка проявляється 
у плановості, високій організованості, конкретності і оперативності в 
роботі, продуманому розпорядку дня і гнучкості у розв'язанні поточних 
питань, умінні правильно керувати виробничими ресурсами і швидко 
перебудовуватися, якщо цього вимагають інтереси справи. 

За свідченням Лі Якокки, всім підручникам наперекір «... у 
корпораціях основну частину важливих рішень приймають окремі особи, 
а не комісії і комітети. Комісії необхідні – в них люди діляться один з 
одним своїми знаннями і намірами. Але коли комісії підмінюють 
індивідуальності — продуктивність значно знижується" [1]. 

Ефективність лідерства залежить і від поведінки лідера, 
специфічні риси поведінки роблять поведінку одних лідерів більш 
ефективною, ніж інших. Про це дуже виразно писала відома 
письменниця Маріета Шагінян: «... люди, не бійтеся помилок, чесних 
помилок у своїй творчості, ми всі не Боги, ми живемо довге життя і не 
можемо не помилятися на важкому шляху життя. Але люди! Бійтеся 
брехні. Тому що брехня — це не помилка, це проступок проти самого 
себе і проти правди, переліт через ціль, свого роду лихвацтво думки — 
і у брехні, у допущенні брехні людина допускає нечесність" [2]. 

Видатний американський психолог Д.Карнегі вважає, що 
необхідно виражати задоволення при зустрічі з людьми, якщо ви 
хочете, щоб вони були задоволені, зустрічаючись з вами. "Усмішка 
нічого не коштує, але робить багато. Вона збагачує тих, хто її одержує, 
і в той же час ті, хто її віддає, не бідніють. Вона приносить щастя в 
дім, здійснює добрий вплив на справу і зміцнює дружбу. Вона є 
відпочинком при втомі, сонячним світлом при журбі і кращим 
протиотрутним засобом при нещасті" [3]. 
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До того ж Ф. Тейлор зауважував, що помилка, якої припускаються 99 
керівників із 100, полягає у спробі впливати зразу на велику групу 
людей, замість того, щоб впливати на них поодинці [4]. 

Вивчаючи питання, слід знати й новітні підходи до лідерства в 
міжнародних корпораціях. Один із таких підходів запропонований Дж. 
Коллінзом при дослідженні лідерів світового бізнесу кінця XX ст. і 
містить такі п'ять рівнів менеджерів: високопрофесійний співробітник, 
цінний член команди, компетентний менеджер, ефективний керівник, 
керівник п'ятого рівня. Саме керівники п'ятого рівня забезпечують 
винятково високі довгострокові успіхи міжнародних корпорацій 
завдяки тому, що реалізуються не через власний успіх у кар'єрі, а через 
найвищу мету — створення компанії світової досконалості.  

На закінчення можна сказати, що сучасний керівник - це член 
організації, здатний зайняти в ній належне місце і готовий взяти на 
себе відповідальність і відповідні обов'язки, що підтримує розпорядок 
і дотримується прийняті норми поведінки.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В СІНГАПУРІ 
 

Сінгапур – діловий, фінансовий і культурний центр Південно-
Східної Азії, який характеризується найвищим рівнем життя. Своє 
благополуччя країна створила завдяки впровадженню правильної 
політики, внаслідок якої вдалося стимулювати потужний розвиток 
туристичного потенціалу. Туризм поєднує соціальні, економічні, 
культурні, екологічні аспекти, тісно взаємодіє з багатьма галузями 
економіки, що відображає його вагоме місце у соціально-
економічному житті Сінгапуру. 

У 1964 році була створена Рада з туризму Сінгапуру (Singapore 
Tourism Board), яка на даний час здійснює контроль за всіма аспектами 
туризму, включаючи виділення ресурсів та коштів, а також 
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довгострокове планування. Саме завдяки Раді з туризму, що 
знаходиться під керівництвом Міністерства торгівлі та промисловості 
Сінгапуру, туристична індустрія країни зазнала такого успіху.  

Туристична сфера в Сінгапурі сприяє зростанню кількості 
зайнятості населення, завантаження ресторанів і готелів туристами, 
приплив іноземної валюти в країну. Основними перевагами розвитку 
туризму в Сінгапурі є високий рівень безпеки, жорстка законодавча 
база (заборона на жувальні гумки, поганий запах тощо), бездоганна 
транспортна інфраструктура, багатий природно-рекреаційний 
потенціал, екологічно чисте довкілля, високий розвиток в цілому. 
Зокрема кількість туристів з кожним роком все більшає, так в 2001 
році приплив –  туристів в кількості 5,837 млн. ос. На рис. 1 наведено 
кількість прибутих туристів у Сінгапур. Світова криза 2008-2009 рр. 
призвела до втрат іноземних туристів на 500 тис. ос., проте згодом 
дана ситуація стабілізувалась і у 2015р кількість туристів становить 
12,051 млн. ос., отже ми спостерігаємо позитивну тенденцію до змін.  

 

Рис. 1. Кількість прибутих туристів у Сінгапур [3] 
 

Для туристів в цій країні створені унікальні туристичні 
програми, що не мають аналогів в світі. А саме: інтегровані курорти, 
проведення Formula1 Singapour Grand Prix, завдяки чому країна 
відчула славу та хвилю притоків туристів та доходів до країни, що 
позитивно вплинуло на заклади харчування, готелі та на роздрібну 
торгівлю. Візова доступність є однією з ключових аспектів прибуття 
туристів. Сінгапур займає перше місце в рейтингу конкуренто-
спроможності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та друге у світі 
згідно з Глобальним індексом конкурентоспроможності Світового 
економічного форуму 2014-2015 рр. [1]. Згідно з Інтернет-порталом 
"Lonely Planet" країна займала перше місце як найкраща туристична 
дестинація світу за 2015-ий рік [2].  

Дана країна має ряд особливостей, а саме: Сінгапур за своєю 
площею менший ніж Київ, тому територіальна обмеженість 
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недопускає втіленню інших туристичних проектів, проте правління 
розширює країну за допомогою штучних острівців; обмеженість 
природніх ресурсів: країна є енергетично та водно залежна, що 
призводить до високої вартості комунальних послуг; Сінгапур 
знаходиться біля екватора, тому кліматичні умови є не сприятливими: 
сильні затяжні зливи, надмірна вологість повітря; збільшена 
регіональна конкуренція: інші країни, щоб переманити туристів до 
себе створюють курорти та заходи схожого формату що у Сінгапурі. 
Проте, не зважаючи на, це Сінгапур перетворився на країну 
майбутнього через створення неперевершеного та ідеального іміджу.  

Майже 60 років тому на території цієї держави була розміщена 
болотна місцевість з горами сміття та заростів, а сьогодні це країна в якій 
один з найвищих рівнів життя, абсолютна відсутність корупції, центр 
постачання фінансових послуг, високий рівень охорони здоров’я та 
освіти, мудре управління. Отже, досвід Сінгапуру це надзвичайно 
повчальний приклад для країн світу, як при обмежених ресурсах можна 
стати однією з найбільш провідних країн світу в туристичній сфері. 

 
1. The Global Competitiveness Report 2014 -2015 [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http:// www3. weforum. org/docs/ GCR2013-
14/GCR_ Rankings_2013-14.pdf 2. Singapore - Best in Travel 2015 - 
Lonely Planet [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.lonelyplanet.com/ best-in-travel/countries/01-
singapore?detail=1 3. The World Bank [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://www.worldbank.org/ 
 

Б.П. Павлович 
студ. групи МЕБА-11 

Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Найчук-Хрущ М.Б. 
 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ  
І ЗБОРІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 
Загальновідомо, що адміністрування податків і зборів є однією з 

основних ознак держави, та є необхідною умовою існування. 
Адміністрування - це організаційно розпорядча діяльність керівників і 
органів управління, що здійснюється шляхом формування та видання 
наказів і розпоряджень. Метою адміністрування податків є процес 
узгодження й полегшення податкових зобов`язань платників податків.  

За ознакою суб`єкта оподаткування, податки поділяються на 
прямі та не прямі. До прямих належать обов`язкові нормативні платежі 
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з прибутку або доходу працівника, спадщини, землі, будівель. До не 
прямих належать податки які включаються в ціну товару або тарифів 
на якісь послуги. В Україні за рахунок не прямих податків формується 
тільки 45% доходів. 

Об`єднання податків у системи дає можливість класифікувати згідно 
з чинним законодавством на такі види: загальнодержавні податки та інші 
обов`язкові платежі; місцеві податки, збори та інші обов`язкові платежі. 
До загальних належать податки на доходну вартість, акцизний збір, 
податок на прибуток підприємства, мито, податок на нерухомість. До 
місцевих податків належать податки з реклами, комунальні податки, 
готельний збір, ринковий збір та інші. 

До ключових недоліків вітчизняної податкової системи, на мою 
думку, можна віднести неоднорідність та нестабільність нормативно-
правової бази оподаткування, її фіскальну спрямованість, недостатню 
узгодженість, а інколи суперечливість законодавства з питань 
оподаткування, недостатня узгодженість та ефективність дій державних 
органів щодо реалізації державної податкової політики, значні витрати на 
адміністрування податків. 

Очевидно, що описані недоліки є значною мірою проблемами 
податкового адміністрування, які полягають не тільки в дороговизні 
процесу спрямування податків, а в слабкому науково-теоретичному 
поясненню системи адміністрування як механізму функцій і принципів 
податків, їх втіленні в нормативну форму та проекції в економічну 
практику. 

Вирішення цієї проблеми є не менш важливим як вирішення інших 
проблем системного характеру. На думку більшості фахівців, основним 
недоліком є те, що більшість Українських підприємств і організацій 
знаходяться в тіньовому секторі. Це, у свою чергу, значно зменшує 
надходження коштів до Українського бюджету. Я  вважаю, що з метою 
покращання адміністрування податків та підвищення ефективності 
наповнення відповідної частини бюджету, необхідно зменшити податки 
для малого бізнесу і надати вигідні кредити для розвитку малого чи 
середнього бізнесу. А саме я пропоную знизити податок на додану 
вартість, наприклад на окремі категорії товарів, з метою стимулювання 
попиту на товари широкого вжитку чи товари повсякденного попиту та, 
тим самим, забезпечити збільшення грошової маси обігових коштів. Що 
буде якщо зменшити податковий тиск?  

В перший період часу держбюджет отримає збиток так як 
податкові відрахування скоротились, а об’єм товарів та попиту на них, 
тобто товарообіг підвищився на незначний об’єм, але треба розуміти, 
що це буде тільки в перший період, люди почнуть створювати малий 
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бізнес, це призведе до того, що у людей з’являться вільні кошти які 
вони будуть витрачати на різні блага, в т.ч. будуть вкладати у банки, 
що в свою чергу стабілізує банківський сектор, і вже банки почнуть 
інвестувати кошти, через деякий період часу Україна почне 
створювати товари які можна буде експортувати, бо ресурсна база 
країни значно перевищує наших сусідів, і це дає змогу самим купувати 
українську сировину та переробляти її, створювати вже товар.  

Що стосується підприємств, то для покращення і розвитку малого 
і середнього бізнесу я пропоную зменшити податок на прибуток і 
соціальний податковий внесок. Це призведе до того, що збільшиться 
кількість підприємств які платитимуть податки, а значить і зростуть 
надходження до бюджету. 
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МІГРАЦІЙНА КРИЗА В ЄВРОПІ У 2015-2017 РОКАХ 

 
Характеристика процесів переміщення населення в Європі дає 

змогу констатувати найбільшу, за оцінками фахівців, міграційну кризу 
часів Другої Світової війни. Найбільшу частку серед мігрантів 
становлять біженці з Сирії та Іраку, які тікають від політичних 
переслідувань, збройних конфліктів та порушень прав людини. Також 
відбуваються міграційні процеси між країнами Європи у зв’язку з 
пошуком кращого суспільного становища, кращої роботи. Основними 
країнами-реципієнтами біженців в ЄС є Німеччина, Швеція, Італія, 
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Франція, Угорщина та Польща, де було зареєстровано 91% від усіх 
переселенців.  

Через масштабний наступ мігрантів у багатьох країнах цей 
процес став неконтрольованим, почалися численні заворушення та 
виникли економічні проблеми, що обумовило необхідність ухвалення 
рішення про надання притулку та фінансову допомогу (6 млн євро). 
Загальна кількість біженців станом на 2015 рік становила 58 млн осіб, 
кілька тисяч з яких загинуло. 

2016 рік  можна вважати новим етапом міграційної кризи, від 
якої найбільше потерпали  Італія та Греція. Рада ЄС ініціювала закон 
про розподіл біженців між країнами ЄС , однак він не був прийнятий 
усіма країнами, а саме Польщею, Чехією, Угорщиною. Кількість 
переселенців станом на 2016 рік становила 65,6 млн осіб, що 
спричинило загострення соціального напруження в Європі.  У 2016 
році уряд Німеччини виділив земельній та комунальній владі 9,3 
мільярда євро на витрати, пов'язані з біженцями, та ще 11 млрд. для 
усунення причин втечі мігрантів зі своїх країн.  

У 2017 році число біженців на 40% збільшилось у порівнянні з 
минулим роком. Для стимулювання рееміграції, у ЄС запропоновано 
виділити 800 млн. євро та створити робочі місця у країнах-донорах, 
однак ці програми не були ефективними. Європейська комісія 
виділила 209 мільйонів євро екстреної допомоги Греції, щоб 
підтримати біженців. Кошти ЄС будуть спрямовані на оплату 
орендованих будинків та поточних потреб мігрантів. Управління ООН 
у справах біженців надало 22 тисячі будинків для оренди на 
материковій частині Греції та ще 2 тис. на островах. Проте такі країни 
як Польща. Угорщина та Чехія прийняли на 70% біженців менше ніж 
квота, яку було закладено Радою ЄС, а Норвегія навпаки добровільно 
приймає біженців. 

Особливістю міграційної кризи 2015-2017рр. є те, що основною 
її  причиною є пошук кращого життя, однак  більшість працездатних 
іммігрантів не задіяні у робочі процеси та навіть не намагаються 
шукати роботу. Значною проблемою, яка ще більше загостриться в 
майбутньому, є те, що мігранти не є освіченими людьми  і не хочуть 
здобувати освіту. Місцеве населення у Італії, Греції, Німеччині 
незадоволені цим станом речей, водночас біженці вимагають дедалі 
більшої фінансової допомоги. У країн-донорів також є негативні 
наслідки, а саме: погіршення демографічної ситуації, старіння 
трудових ресурсів через зменшення осіб працездатного віку, 
сповільнення темпів економічного зростання.  
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Отже, міграційна криза в Європі триває, незважаючи на вжиті 
заходи (закони щодо встановлення квоти мігрантів; заходи щодо 
посилення охорони нелегальних перевезень людей; будівництво так 
званих «стін» на кордонах держав; створення робочих місць у країнах-
донорах) та фінансову допомогу. Німеччині виділено Радою ЄС 5,5 
мільярдів євро  на підтримку мігрантів, ще 2 млрд. євро призначені на 
заходи з інтеграції, 400 млн. на будівництво і обладнання гуртожитків, 
350 млн. на підтримку неповнолітніх біженців, які прибули на 
територію Німеччини без супроводу батьків. У 2017 р. спостерігається 
нестійка деескалація міграційної кризи. 
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УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ТНК  
 

Мотивування в сучасному понятті менеджмент відіграє досить 
важливу роль. Адже людські ресурси найбільш суттєво впливають на 
розвиток економіки. І саме робота з персоналом, його мотивація сприяє 
підвищенню продуктивності праці на виробництві. Підвищення 
конкурентоспроможності компанії, зростання продуктивності або якості 
праці, скорочення витрат, неможливі при недостатній мотивації 
персоналу [2]. 

Українським підприємствам, що працюють на закордонних ринках, 
досить часто доводиться мати справу з транснаціональними корпора-
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ціями. Для того, щоб успішно співпрацювати з ними, важливо не тільки 
аналізувати їхні дії на світових і національних ринках, оцінювати 
продукцію, що випускається, і надані послуги, добре орієнтуватися в їхніх 
щорічних звітах, але і чітко уявляти собі внутрішню структуру таких 
компаній. Мова йде про систему планування транснаціональних 
компаній, використовувані організаційні структури, підбір персоналу і 
його мотивацію, керівництво і практику прийняття рішень, контроль та ін. 
Всі ці аспекти вивчає менеджмент зовнішньоекономічної діяльності і 
зокрема менеджмент ТНК.  

Ще зовсім недавно в багатьох транснаціональних компаніях 
регіональним менеджерам було надано право обирати види діяльності або 
продукти, які будуть знаходити попит в їх країні. Вони могли приймати 
або відкидати нову продукцію, створену в інших країнах або в головній 
компанії. Вище керівництво надавало місцевим менеджерам істотну 
самостійність в управлінні продуктовими лініями. Тоді було менше 
стимулів для координації дій і набагато менше повноважень у становленні 
продукту на світових ринках. Національні ринки, роз'єднані тарифами, 
законодавчими протиріччями і особливими перевагами клієнтів, надавали 
мало можливостей для отримання економії від глобалізації [1]. 

По мірі зростання економічної інтеграції, особливо в Європі, 
усунулися тарифні та нетарифні бар'єри, розвивалися міжнародні 
інформаційні і телекомунікаційні засоби зв'язку, склалася мобільна 
міжнародна клієнтура з глобальною свідомістю, збільшилися витрати на 
розробку нових продуктів, з'явилися конкуренти, здатність розробляти 
продукти для глобального ринку і бажання отримувати прибуток від своїх 
інвестицій. Тому швидке поширення нових концепцій ведення бізнесу і 
нових продуктів серед національних відділень стало необхідною умовою 
для кожної ТНК. 

Щоб спонукати менеджерів у країнах мислити більш масштабно, 
багато ТНК покладали на них регіональну відповідальність за конкретну 
лінію бізнесу, включали їх до складу міжнародних команд, мета яких - 
оптимізувати просування продукту по всьому світу. Найбільш здатних 
навчали і підвищували по службі, щоб розширити їх кругозір та вміння 
знаходити можливості збуту. 

Результати цих заходів переконливі. Так, фірма Gillette зі своїм 
інноваційним бритвеним верстатом Sensor увірвалася практично 
одночасно відразу в 19 країн, хоча ринкове тестування проводилося тільки 
в деяких з них. Procter & Gamble вивела нові дитячі підгузники на ринки 
90 країн менш ніж за рік, тоді як введення їх попереднього варіанту 
зайняло 27 місяців. Гаслом такого прориву була думка голови правління 
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компанії: "Якщо ми не зробимо це раніше в глобальному масштабі, то це 
зробить хтось інший" [3]. 

Сутність сучасного підходу до управління людськими 
ресурсами полягає в тому, що люди розглядаються як основний 
потенціал корпорації, здатний забезпечувати її успіх в конкурентній 
боротьбі, але який при цьому необхідно розміщувати, мотивувати, 
розвивати, щоб досягти поставлених перед організацією цілей. Чим і 
займається менеджмент. 
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ВПЛИВ ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВ 
 

Сучасна індустрія туризму - одна з найбільш швидко 
прогресуючих галузей світового господарства - розглядається і як 
самостійний вид економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс. 
На сьогоднішній день туризм став явищем, що увійшов у повсякденне 
життя майже третини населення планети. Більше того, на початку XXI 
ст. туризм за обсягами доходу справедливо посів третє місце серед 
провідних галузей світової економіки [1].  

Туризм справедливо вважається економічною категорією, 
оскільки сприяє виробництву й реалізації широкого спектру послуг, 
створенню робочих місць, отриманню доходів, розвитку інфраструк-
тури та диверсифікації економіки країни. Виконуючи економічну 
функцію, він забезпечує близько 3,8% світового ВВП безпосередньо і 
близько 11% – з урахуванням непрямого впливу. Частка туризму у 
ВВП більшості країн коливається від 1% у високорозвинутих і 
диверсифікованих економіках до 10% у країнах з відносно великим 
туристським сектором. Суттєвим є внесок міжнародного туризму і в 
платіжний баланс країн. Використовуючи потенціал міжнародного 
туризму й здійснюючи його ефективне державне регулювання, можна 
добитися оптимізації політики управління й стабілізації платіжного 
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балансу в країні. Розвиток міжнародного туризму суттєво впливає на 
зайнятість населення, його мобільність. За даними СОТ, обслугову-
вання одного іноземного туриста в країні його перебування генерує в 
сукупності близько дев'яти робочих місць. Кількість робочих місць у 
туризмі зростає в 1,5 раза швидше, ніж у будь-якому іншому секторі 
економіки, до того ж кожні 2,5 секунди у сфері туризму створюється 
нове робоче місце [2]. 

До економічних функцій туризму, в першу чергу відносяться 
економічні вигоди, які він надає. Так, туризм стимулює розвиток 
елементів інфраструктури - готелів, ресторанів, підприємств торгівлі 
тощо. Він зумовлює збільшення доходної частини бюджету за рахунок 
податків, що можуть бути прямими (плата за візу, митний збір) або 
непрямими (збільшення заробітної плати робітників спричинює 
збільшення сум прибуткового податку, що сплачується ними в 
бюджет). Крім цього, як зазначалося вище, туризм має широкі 
можливості для залучення іноземної валюти і різного роду інвестицій. 
Не менш важливою економічною функцією туризму є диверсифікація 
економіки, зокрема створення галузей, що обслуговують індустрію 
туризму, забезпечують зростання доходів населення та підвищення 
рівня добробуту нації. Також вплив туризму на економічний розвиток 
виявляється у підвищенні ділової активності та розширенні 
виробництва товарів і послуг у результаті збільшення платоспромож-
ного попиту за рахунок іноземних та місцевих туристів. З економічної 
точки зору привабливість туризму як галузі, що надає послуги, полягає 
у більш швидкій окупності вкладених коштів та отриманні доходу у 
вільноконвертованій валюті. 

У багатьох країнах туризм входить у першу трійку провідних 
галузей держави, розвивається швидкими темпами і відіграє важливе 
соціальне та економічне значення, оскільки він: збільшує місцеві 
доходи; створює нові робочі місця; розвиває всі галузі, пов'язані з 
виробництвом туристичних послуг; розвиває соціальну та виробничу 
інфраструктури у туристичних центрах; активізує діяльність народних 
промислів і розвиток культури та сприяє їм; забезпечує зростання 
рівня життя місцевого населення; збільшує валютні надходження. 

Але позитивний вплив туризму на економіку держави 
відбувається тільки у тому випадку, якщо він розвивається всебічно, 
тобто не перетворює економіку країни в економіку послуг. Іншими 
словами, економічна ефективність туризму передбачає, що він в 
державі повинен розвиватися паралельно і у взаємозв'язку з іншими 
галузями соціально-економічного комплексу [3]. 



 47 
 

На мою думку, туризм  є надзвичайно перспективною галуззю і 
безсумнівно може стати одним з головних джерел надходжень до 
держбюджету багатьох країн. Але для розвитку цієї галузі потрібно 
багато різних факторів. Наприклад, історична культурна спадщина, 
сприятливі кліматичні умови, розвинута інфраструктура, розвинута 
система спортивних розваг, сучасні бази відпочинку тощо. 
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РОЗВИТОК  МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Туристична індустрія динамічно розвивається і, навіть при 
сучасному нестабільному економічному становищі, є найбільш 
прибутковою галуззю. Розвиток туризму у світовому масштабі, його 
вплив на зайнятість населення, формування малого і середнього бізнесу, 
сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, а саме транспортної, 
комунальної, інформаційної, виробничої та сервісної інфраструктури, 
роблять туризм важливою складовою частиною економічного і 
соціального розвитку та одним із найбільш характерних проявів 
глобалізації. 

За даними Світової ради з туризму та подорожей його внесок у 
світовий ВВП становить майже 11%, забезпечуючи зайнятість понад 10% 
усієї робочої сили й інвестицій і майже стільки ж податкових 
надходжень.[4] Україна має об’єктивно потужний туристичний потенціал, 
який, використовується не дуже ефективно. Маємо констатувати той 
факт, що 20 років тому туристичного ринку України не було, а ще 10 
років тому, він створювався спонтанно. Якщо в 90-х на туристичному 
ринку були присутні тільки дві державні структури: БММТ «Супутник» і 
«Інтурист», де працювали досвідчені фахівці, в основному віком після 40 
років, то зараз в Україні діє 8,5 тисяч туристичних компаній. На жаль, 
Україна за 26 років незалежності так і не змінила радянську модель 
розвитку туризму. За даними ЮНВТО, наша держава входить до 10 країн 



 48 
 

Європи за показником відвідуваності. При цьому ми не входимо до 
рейтингової таблиці, що складається з числа 75 країн за рівнем доходів від 
туризму [2; 3]. 

Туристична галузь в Україні має багато недосконалостей та 
проблем, кожна з яких потребує системного вирішення, що в результаті 
буде сприяти розвитку вітчизняного та міжнародного туризму в Україні. 

Шляхи вирішення основних проблем розвитку міжнародного 
туризму: сприяння зовнішньому попиту на туристичні послуги України 
через інвестування у матеріально-технічну базу туристичної інфраструк-
тури; створення найбільш оптимальної системи використання природно-
туристичних ресурсів країни; сприяння підготовці фахівців у сфері 
міжнародного туризму; сприяння покращенню соціально-економічної 
ситуації з боку держави для створення комфортних умов; здійснення 
діючого контролю за стандартизацією та сертифікацією; посилення 
державної підтримки інвестиційної діяльності; активне здійснення 
популяризації туристичних послуг України; збільшення сфери туризму 
[4]. 

На даний час Радою туристичних міст і районів розроблено 
іміджевий туристично-інформаційний проект UKRAINER для 
популяризації внутрішнього туризму та підвищення привабливості 
туристичної України, однак він потребує доопрацювання. Стратегія 
розвитку туризму на 2016–2020 рр. включає такі заходи, які сприятимуть 
формуванню туристичного іміджу України: реалізація маркетингової 
стратегії просування Національного туристичного продукту; створення і 
ведення іноземними мовами туристичного Інтернет-порталу Visit Ukraine, 
розробка, виготовлення та розповсюдження в Україні та за кордоном 
друкованої продукції, яка пропагує туристичні можливості України; 
презентація туристичного потенціалу України на національних та 
міжнародних виставково-ярмаркових заходах, конференціях, форумах [1]. 

Отже, інвестиції в туристичну галузь країни дадуть змогу залучити 
більшу кількість туристів з-за кордону і збільшити обсяг наданих послуг, 
додаткових валютних надходжень. Загалом, в Україні туристична галузь 
має недосконалості у функціонуванні, керуванні та нагляді, і кожна з 
проблем потребує окремого, негайного та системного вирішення. 
Перспективи відновлення в’їзного туристичного потоку також пов’язані зі 
стабілізацією ситуації на сході країни, розвитком євроінтеграційних 
процесів, що покращать зовнішній імідж та зміцнить авторитет держави 
на міжнародному ринку туристичних послуг. 

 
1. Гук. Н. Міжнародний туризм в Україні: реалії та 

перспективи/ Н.  Гук// Міжнародні економічні відносини та світове 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ 
 

Тіньова економіка в Україні - сукупність видів економічної 
діяльності, заборонених законодавством України, або тих, які з різних 
причин не враховані у офіційній статистиці [1]. У cічні-вересні 2016 року 
рівень тіньової економіки становив 35% від офіційного ВВП, що на 5 
відсоткових пунктів менше порівняно з показником відповідного періоду 
2015 року. Витрати населення на придбання товарів і послуг становили 
1179,1 млрд гривень, тоді як офіційно зареєстрований оборот роздрібної 
торгівлі становив лише 804,3 млрд гривень [2]. Оцінки рівня тіньової 
економіки, залежно від методології, свідчать, що як мінімум 
чверть української економіки знаходиться у тіні [3]. 

Основними видами тіньової діяльності в Україні: проведення 
готівкових операцій без обліку; приховування доходів або 
перебільшення видатків; виплати нелегальної заробітної плати; 
заниження ціни акцій корпорації (при оформлені продажу 
контрольного пакету); хабарі, «відкати»; відмивання коштів; підпільне 
виробництво; незаконна господарська діяльність; шахрайство; «чорні 
ринки» (незаконні ринки збуту) [1]. 

Слід зауважити, що основні методи визначення розмірів 
тіньової економіки — непрямі: за витратою електроенергії та 
співвідношенням між оптовим і роздрібним оборотами. Наприклад, 
методика визначення тіньової економіки за витратами електроенергії 
передбачає: якщо питомі витрати електроенергії зростають, то й 
тіньова економіка зростає. 
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Однак питомі витрати електроенергії залежать не лише від 
динаміки приватної тіньової економіки у виробництві, а й від ступеня 
укрупнення — агрегування галузей, для яких вони розраховуються. 
Справді, якщо збільшується частка енергоємних виробництв, то при 
інших постійних умовах тіньова економіка теж збільшується чисто 
арифметично. 

Основними причинами значної тіньової економіки в Україні є: 
високі податки та жорсткі закони, також кругова порука "хабародавець 
і хабарник".  

Відносно податків можна сказати, що вони в нас перебувають 
на середньому рівні серед країн світу. Якщо частка податків і зборів у 
ВВП становить в Україні близько 44%, то у Франції — 46. 

Із зайвою жорсткістю законів також можна погодитися лише 
частково. Наприклад, раніше в нас діяв закон про смертну кару. Але з 
його скасуванням у 2003 р. кількість убивств не збільшилася, а 
зменшилася. 

Наприклад, такий злочин із категорії корупційних, як 
хабарництво: особа, що дала хабар, за певних умов несе кримінальну 
відповідальність. Через чинний закон про хабарі злочинцями 
вважаються одночасно й той, хто дає хабара. 

Отже, тіньова економіка в Україні значна — близько 40% від 
офіційного ВВП. Хоча ступінь точності цієї цифри умовний, це не 
применшує потреби скоротити тіньовий сектор. 

Підвищити вірогідність даних проте доцільно з допомогою інфор-
мації, яку мають або можуть мати правоохоронні органи — їхнім 
головним завданням є боротьба зі злочинністю, зокрема з тіньовою 
економікою. 

На нашу думку, податків змінювати не слід — вони в нас на 
рівні світових. Ба більше, їх зниження спричинить скорочення 
надходжень до держбюджету та спеціальних фондів (ПФ та ін.), що 
завдасть шкоди не так багатим, як бідним. І врешті-решт може 
спричинити скорочення середньої тривалості життя. 

Також слід розглянути можливість скасувати для окремих 
випадків кримінальну відповідальність хабародавця, щоб уникнути 
кругової поруки. 

 
1.Тіньова діяльність у господарській системі України : 

монографія / І. В. Ангелко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". – Львів ; Дрогобич : Посвіт, 2014. – 232 с. : іл. – 
Бібліогр.: с. 205-228 (317 назв). – ISBN 978-617-7235-33-9 2. Тіньова 
економіка: Сутність, особливості та шляхи легалізації'' / За 
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МІСЦЕ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНІЙ МОДЕЛІ 
СПОЖИВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЛЬВОВА) 

 
Вигідне географічне розташування України, наявність 

природних ресурсів, кліматичних умов, історико-культурний 
потенціал, населення з високим рівнем освіти є найголовнішими 
передумовами розвитку туристичної індустрії на вітчизняному та 
міжнародному рівні. Нині туристичну діяльність провадять понад п'ять 
тисяч вітчизняних організацій, які можуть прийняти туристів. Однак, 
маючи величезний потенціал Україна суттєво відстає від світових 
лідерів, посідаючи 20 місце серед країн світу з отримання сукупного 
річного доходу від провадження туристичної діяльності. Наприклад, у 
Сполучених Штатах Америки, сукупний річний дохід від туризму 
складає 100 млрд дол. США, в Італії, Франції та Іспанії – 40–50 млрд 
дол. США, а в Україні – 4 млрд дол. США [1;5]. 

Питаннями впровадження і оцінки інновацій у туристичній 
галузі займається низка науковці, серед яких Новіков В.С., 
Федорченко В.К, Мініч І.М., Зінченко В.А. Г. Михайліченком [3] та ін. 
Так, обґрунтовано модель інноваційних туристичних кластерів як 
фактору підвищення конкурентоспроможності регіонів та країни 
загалом. М. Зуєва [4] аналізує наявні підходи щодо обґрунтування 
доцільності інновацій у сфері гостинності і визначає напрями 
інноваційної діяльності в цій галузі в залежності від елементів 
туризму. Водночас, недостатньо уваги приділяється теоретичним та 
практичним аспектам щодо ефективного застосування інновацій у 
галузі туризму в контексті підвищення якості надання туристичних 
товарів і послуг.  
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На даний час відбувається зміщення в моделях споживання, а 
саме: для багатьох туризм уже не розкіш, а природна необхідність. В 
деяких, особливо європейських, країнах навіть сформувалось таке 
поняття, як "право на туризм", відображене в Глобальному етичному 
кодексі туризму, прийнятому Всесвітньою туристичною організацією. 
Ураховуючи світовий досвід застосування інноваційних технологій у 
туризмі, їх доцільно було б використовувати для розвитку вітчизняної 
туристичної індустрії, що пожвавить розвиток галузі, призведе до 
підвищення якості надання туристичних послуг. 

Якщо розглядати цю проблему в межах регіону Львова, то ми 
можемо побачити, що Львів – постіндустріальне місто, яке повинне 
розвиватися за рахунок, насамперед, інновацій. А обслуговування – це 
друга за дохідністю сфера. Турист – це той самий мешканець міста, 
просто він живе тут недовго та витрачає значно більше грошей. Йому 
потрібно надавати якісні послуги не лише в готелі чи ресторані, а й у 
транспорті, медицині, освіті, культурі, супермаркеті. Тобто йдеться 
про задіяння практично усіх сфер життєдіяльності міста. Львів має 
дуже хорошу перспективу як для європейського ринку.[2] 

На наш погляд, для забезпечення належної віддачі від цього 
потужного потенціалу, використання його в інтересах активного 
відпочинку та оздоровлення можна лише за умов чіткої організації 
туристичної діяльності, зміцнення існуючої та створення нової 
матеріально-технічної бази, залучення досвідчених і кваліфікованих 
кадрів, ефективного управління туризмом, залучення внутрішніх та 
іноземних інвесторів. З метою покращення інвестиційного клімату 
саме у м. Львові доцільно розглянути можливості створення 
спеціальної економічної зони на прикладі закордонних аналогів. 

 
1. [Електронний ресурс]Режим доступу: [http:/ /papers.univ.kiev.ua/ 
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доступу:[http://zik.ua/news/2012/01/24/2025_rik_lviv_stane_mistom_programis
tiv_i_kelneriv_330184] 3. Михайліченко Г. Формування інноваційних 
туристичних кластерів як конкурентної переваги розвитку регіону 
[Електронний ресурс] / Г. Михайліченко // Вісник Національного 
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ І СВІТІ: СТАН  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 
Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні має доволі 

довгу історію. Однак до сьогоднішнього дня практично відсутня 
ефективна система пенсійного забезпечення громадян, яка б 
передбачала врахування регіональних, вікових,  демографічних та 
інших особливостей розвитку населення України. 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» встановлено підвалини реформування системи 
пенсійного забезпечення нашої держави на даному етапі її розвитку, 
запроваджено принципово новий фінансовий механізм трирівневої 
пенсійної системи, до якої входять: солідарна, накопичувальна системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та система 
недержавного пенсійного забезпечення [1].  

Однак, як свідчать результати впровадження даної системи, 
більшість її положень або відтерміновано до впровадження, або 
знівельовано через брак фінансових ресурсів Пенсійного фонду, а, 
іноді, і через волю керівництва самого Пенсійного фонду та інших 
керівних установ держави [2, 3]. Подальше зволікання з проведенням 
реального реформування системи пенсійного забезпечення може 
призвести до ще більших фінансових проблем, а згодом – з 
урахуванням тенденцій до старіння населення – і до фінансового краху 
Пенсійного фонду України. 

Відповідно, метою даного дослідження є обґрунтування 
основних напрямів прискорення процесів реформування пенсійного 
забезпечення громадян України в умовах критичного браку 
фінансових ресурсів Пенсійного фонду та недосконалості фінансового, 
адміністративного та іншого законодавства України. Слід зазначити, 
що до основних проблем формування ефективної системи пенсійного 
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забезпечення можна віднести такі групи факторів, як: 1) інституційні 
фактори, зумовлені низьким рівнем розвитку інститутів, які покликані 
створювати базу для накопичення пенсійного фонду окремими 
індивідами; 2) фінансово-економічні фактори, зокрема низький рівень 
заробітної плати, інших доходів громадян, що, у свою чергу, 
обумовлює низьку схильність населення до накопичення. Аналіз 
існуючих підходів до реформування системи пенсійного забезпечення 
України дозволив визначити основні напрями подальших дій, зокрема, 
це скасування норм пенсійного забезпечення, передбачених так 
званими “спеціальними” законами; запровадження пенсійного 
забезпечення через професійні та корпоративні фонди; введення в дію 
накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування. В більшості країн світу і сьогодні переважає 
пенсійна система, заснована за принципом “солідарності поколінь”, 
коли пенсії виплачуються з обов’язкових платежів зайнятого сьогодні 
населення. Ця система на Заході має назву "Pay as You Go" (PAYG) 
(плати, поки ходиш). За оцінками Світового банку, у 1990 р. 18% 
населення розвинених країн-членів ОЕСР складали особи, старші 60 
років, у 2009 р. – 20%. До 2020 р. цей показник збільшиться до 27%, а 
до 2030 р. – до 30%. Така тенденція призводить до погіршення 
співвідношення між кількістю платників збору до єдиної пенсійної 
системи та кількістю отримувачів пенсій. Головною спільною рисою 
пенсійних реформ у країнах Латинської Америки був перехід до 
накопичувальної пенсійної системи чи введення багаторівневої моделі. 
Одним з найяскравіших на континенті є досвід Чилі. Пенсійна система 
в Чилі не містить розподільного механізму і повністю заснована на 
накопиченні коштів на індивідуальних рахунках працівників та 
капіталізації внесків. Ці кошти інвестуються приватними пенсійними 
фондами, а після досягнення пенсійного віку повертаються до індивіда 
[4]. Україна залишається єдиною серед країн пострадянського 
простору, де не сформовано та не втілено в життя цілісної пенсійної 
реформи. Причини цього слід шукати як в економічній, так і в 
політичній сфері. 

 
1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 №1058-IV [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/.2.Закон України «Про заходи 
щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» 
від 08.07.2011 №3668-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.rada.gov.ua/.3.Закон України «Про запобігання фінансової 
катастрофи та створення передумов для економічного зростання в 
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Україні» від 27.03.2014 №1166-VІІ [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.rada.gov.ua/.4.Барр Николас. Пенсионная 
головоломка. Предварительные условия и возможные варианты 
политики при разработке систем пенсионного обеспечения  // Вопросы 
экономики. – 2002. –№29.    
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗНИЖЕННЯ ІМПОРТОЗАЛЕЖНОСТІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

На сьогоднішній день негативний вплив на внутрішню 
економіку України має фінансово-економічна криза та нехтування 
національними інтересами у питаннях розвитку зовнішнього ринку. 
Таким чином, Україна не є стійкою до іноземних конкурентів та, поки 
що, не може протистояти світовій кризі. На внутрішньому ринку 
України пригнічують національного виробника у тих галузях, які є 
ключовими у вітчизняній промисловості. В свою чергу, це 
максимально створює умови для нарощення імпортозалежності. 

Зростання дефіциту зовнішньої торгівлі України створює реальні 
ризики для: забезпечення макроекономічної стабільності і сталого 
розвитку економіки країни; виконання національних і регіональних 
економічних програм розвитку; проведення виваженої політики в галузі 
валютного регулювання, внутрішнього і зовнішнього боргу; забезпечення 
ресурсної безпеки, зокрема, енергетичної та продовольчої безпеки; 
проведення інноваційної політики і досягнення технологічної безпеки [1]. 

Згідно зі статистичною інформацією Державної служби статисти-
ки, у товарній структурі імпорту переважають: мінеральнi продукти, 
засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, прилади та 
апарати оптичні, фотографічні  недорогоцінні метали та вироби з них, 
деревина і вироби з деревини, машини, обладнання та механізми, 
електротехнічне обладнання [2]. Пріоритетними галузями зниження 
імпортозалежності можна назвати: енергетична галузь; товари широкого 
вжитку; товари виробничого призначення. 

Стале нарощування імпорту продукції тваринництва, зокрема м’яса 
та м’ясопродуктів, створює загрозу продовольчій безпеці країни [3]. Це 
свідчить про втрату можливості реалізовувати економічні інтереси країни. 
Аграрний сектор України (АПК) володіє значним виробничим 
потенціалом. Сьогодні, в АПК зосереджено більше половини виробничих 
фондів, виробляється дві третини товарів народного споживання, працює 
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майже 40% населення. У зовнішньоторговельному обороті України 
більше ніж 10% припадає на агропродовольчу продукцію [4]. Тому, варто 
приділити увагу розвитку національного сільського господарства і 
харчової промисловості, як імпортознижуючих галузей. Потрібно 
підвищити рівень конкурентоспроможності продукції рослинництва і 
тваринництва, а саме: наблизити урожайність сільськогосподарських 
культур і продуктивність худоби до рівня розвинених країн. Варто 
наростити виробництво екологічно-чистої продукції на експорт, так як 
така продукція користується значним попитом закордоном, є 
прибутковою та конкурентною. 

Основною умовою  зниження імпорту в Україні є обмеження його 
кількості лише тією продукцією, яку держава не може виробити сама. 
Перш за все економіка України повинна  позбутись ряд чинників, які 
посилюють імпорт: поганий стан конкурентоспроможності національних 
виробників та недооцінювання економічної активності певних секторів 
економіки; неточно сформовані плани стратегічного розвитку держави у 
напрямку експортно-імпортних відносин; фінансова слабкість; низький 
рівень інвестування у конкурентні галузі; циклічне збільшення інфляції; 
високий рівень корупції у державній сфері та підтримка високого рівня 
контрабанди. 

Як висновок можна сказати, що Україні потрібно вибрати 
стратегію розвитку, яка б мала на меті знизити імпортозалежність 
української економіки. Основними елементами цієї стратегії мають 
бути: залучити іноземних інвестицій і на цій основі створити спільні 
підприємств; створити потужний експортний сектор, який має 
поступатись імпортному сектору; зміцнити національну валюту; 
вивести національну фінансову систему на світовий рівень; змінити 
цінову політику; податковий, кредитний та фінансовий сектори 
повинні стати гнучкими до впливів факторів зовнішнього середовища, 
так як ці складові стимулюють експортно-імпортні відносини. 

 
1. Бабанін О. Щодо можливих напрямків зменшення дефіциту 

зовнішньої торгівлі України/ О. Бабанін. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/September09/11.htm;  
2. Держстат України „Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні–
липні 2017 року”, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua.; 3. Остапенко Т. Вплив експортоорієнтованих 
та імпортозаміщуючих галузей на зростання економіки України /  
Т. Остапенко // Економіка, фінанси, право. – 2009. – №10. – С. 11–16.   
4. Джурик Н. Продовольча безпека України / Н. Джурик, С. Майкова // 
Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.4 – С. 189–195. 
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РЕЙТИНГ ЩАСТЯ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ВИМІРНИКИ 
 

На сьогодні щастя вважається найбільш правильним визначенням 
соціального прогресу і є метою державної політики, що підтверджується 
розрахунком з 2012 року рейтингу щастя. Його автори вважають, що 
дослідження показників, які агреговано виражені індексом щастя, 
допомагає державним керівникам, політичним і громадським діячам 
краще реагувати на потреби і сподівання своїх громадян з метою 
забезпечення добробуту і сталого розвитку.  

Цьогоріч рейтинг щастя очолила Норвегія, випередивши Данію, 
Швейцарію та Ісландію. Досліджувалися фактори, які характеризують 
щастя, а саме: турбота, свобода, щедрість, чесність, здоров'я, доходи та 
належне врядування. Норвегія досягла вершини рейтингу, незважаючи на 
падіння ціни на нафту, від якої значною мірою залежить добробут цієї 
держави. Завдяки поміркованому видобутку нафти та інвестуванню 
прибутків від неї замість витрачання на нагальні потреби, Норвегія 
захистила себе від бумів та спадів, що притаманні багатьом іншим 
державам, які залежать від продажу своїх ресурсів. Інші країни, що 
потрапили до топ-10, також мають високі значення всіх ключових 
змінних – ВВП на особу, тривалість здорового життя, соціальну 
підтримку (можливість покластися на когось у важкі часи), доброчинність 
(визначається на основі готовності робити пожертвування), свободи 
вибору і довіри, причому останнє вимірюється відсутністю корупції в 
бізнесі та державних установах [1;  3]. Показники щастя традиційно низькі 
для пострадянських країн. За словами Р. Венховена, керівника проекту 
World Database of Happiness, низький рівень щастя «є наслідком 
своєрідної спадщини комунізму». Впливає на це як низький рівень 
матеріального добробуту, так і проблема самореалізації особистості. 

Зазначимо, що між щастям і логарифмом доходу спостерігається 
лінійна залежність: збільшення доходу на 10% призводить до зростання 
щастя на 0,02-0,04 бали за шкалою від 1 до 10. Для багатих країн (з ВВП 
на душу населення > 15 тис. дол. США на рік) "формула щастя" така: 
рівень щастя = 1.08*log(ВВП), а для бідних – рівень щастя = 0.35*log 
(ВВП). Тобто кожні 100 дол. приросту ВВП мають у багато разів 
більший ефект у бідних країнах, ніж у багатих. Навіть незначне 
збільшення доходів бідних громадян серйозно вплине на рівень 
задоволеності життям більшості населення. Але дослідження 
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показують, що для особи з доходом вище 75 тис. дол. на рік, емоційне 
задоволення життям починає залежати від інших факторів: 
особливості темпераменту людини або випадкові події [3]. Важливим 
також є параметр, який називається «нерівність щастя», який показує 
наскільки рівномірно щастя «розподіляється» між громадянами країни. 

У найменш щасливих країнах часто можна спостерігати великий 
розрив між «щасливими» та «нещасними» (як і між багатими та бідними). 
У Данії та Норвегії, що посідають перші місця в рейтингу, цей показник 
не є високим (1,53 і 1,62 відповідно), в Малі та Анголі він значно більший 
( приблизно 3), а в Україні – 2,44 (останнє місце за індексом щастя в 
Європі [2; 4]). Ключовим чинником щастя фахівці вважають безпеку. Ті 
суспільства, для яких питання безпеки досі не розв’язане, обирають 
стратегію виживання, а не самовираження та реалізації себе.  

 
1. World happiness report 2017 [Електронний ресурс]: – Режим 

доступу:http://worldhappiness.report/ed/2017/ 2. Чи щаслива Україна в 
Міжнародний день щастя [Електронний ресурс]: – Режим 
доступу:https://uifuture.org/uk/post/indeks-sasta-v-ukraini-rezultati-
doslidzenna-2017-roku_164 3. Рейтинги щастя: хто у світі 
найщасливіший і чому [Електронний ресурс]: – Режим 
доступу:https://hromadske.ua/posts/khto-u-sviti-naishchaslyvishyi  4. 
World Happiness Report 2017: Україна - "найнещасніша" країна Європи 
[Електронний ресурс]: – Режим 
доступу:https://www.businessz.com.ua/news/27/2101  

 
І. І. Цюпка 

cтуд. групи МА-33 
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП В.В. Адамик 

 
ДОСВІД ВИХОДУ З КРИЗИ ЕКОНОМІЧНО  

УСПІШНИХ КРАЇН СВІТУ 
 

Для формування дієвої стратегії подолання економічної кризи, 
породженої переважно політичними причинами, необхідно 
проаналізувати механізми, які застосовували розвинуті країни під час 
найскрутніших часів в їх історії. 

Найбільш показовим у цьому контексті є досвід Польщі. «Шокова 
терапія» забезпечила значне економічне зростання в країні, водночас 
спричинивши негативний вплив на ринок праці та соціальні показники. 
Політика шоку проводилася в «зручний» час, коли населення переживало 
духовне піднесення через лібералізацію. В результаті сотні тисяч 
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безробітних змогли знайти робочі місця вже у перші три-чотири роки 
проведення реформ. Сама «шокова терапія» передбачала радикальну 
перебудову країни: зокрема, державна банківська система змінилася на 
приватну, таким чином, держава більше не була єдиним суб’єктом 
грошово-кредитних відносин, натомість стала виконувати функцію 
регулятора. Комунальне господарство передали у руки домовласників, а 
державні компанії, які не застосовували ринкових методів виробництва і 
були неприбутковими – ліквідовувалися. Таким чином, державний 
бюджет став менше обтяжений необхідністю виплачувати  дотації цим 
підприємствам. Певний час центральний банк Польщі дотримувався 
політики фіксованого валютного курсу, згодом перейшла до «повзучої 
прив’язки», підвищуючи міжнародну конкурентоспроможність 
польського експорту. Імпортні ліцензії та експортні квоти скасовувалися 
або зменшували. Це забезпечило значний притік інвестицій з-за кордону, 
а емігранти почали повертатися в країну [1]. Під час світової кризи 2008 
року польська економіка не зазнала сильного удару завдяки високому 
рівню економічної незалежності країни: станом на 2008 рік експорт 
становив 34,4 % ВВП, а банкіри уникали ризикованих напрямів 
діяльності, передусім кредитних та з іноземним капіталом [2].  

Важливим також є вивчення досвіду Норвегії, яка у 1970-ті роки 
страждала від високої інфляції. Задля її подолання центральний банк 
вдавався до гнучкої валютної політики: фіксований курс змінився у 
1981 році обмежено плаваючим, у валютній політиці використо-
вувалися інфляційно-орієнтовані інструменти. На теперішній час 
Норвезька економіка є однією з найбільш стійких у світі. Широко 
застосовуються інновації у промисловості, країна спеціалізується на 
лісовому та рибному господарстві, нафто-газовидобуванні, чорній 
металургії та судноплавстві [3]. 

Після Другої Світової війни практично з руїн піднімалися 
економіки Німеччини та Японії. Обидві країни використали всі доступні 
можливості: велику кількість робочої сили, фінансову допомогу за планом 
Маршала в Німеччині та допомогу окупаційної американської влади в 
Японії. Ресурси були кинуті на відбудову промисловості та повне 
оновлення обладнання, створення нових галузей виробництва. Німецький 
уряд сприяв вільному ринку, створюючи умови для малого та середнього 
бізнесу та мінімізуючи втручання у нього держави. Бундесбанк став 
незалежним від уряду, зросла кількість комерційних банків. Японські ж 
підприємства активно впроваджували найновіші досягнення науки у 
виробництво та з дотаціями американського уряду змогли отримати 
величезні прибутки, скуповуючи патенти та ліцензії на технологічні 
новинки світу. 
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Україна, на жаль, не розробила дієвого інструментарію виходу з 
кризових ситуацій. Існують перепони на шляху вільної торгівлі з іншими 
країнами, що погано впливає й на притік інвестицій, державна політика 
орієнтується на підтримку великого бізнесу, а не середнього, а 
девальвація національної валюти дає змогу експортерам більше заробити, 
однак населення і державний бюджет – втрачає. Висококваліфіковані 
кадри та інтелектуальна еліта виїжджають за кордон. Експорт складається 
з товарів з низькою доданою вартістю, а імпорт навпаки – з продукції з 
високою доданою вартістю. Банківська система знаходиться під 
державним контролем, а політика уряду у банківській сфері сприяє 
великому бізнесу у власності олігархів. Намагання впровадити 
«кейнсіанське диво» не дала очікуваного позитивного ефекту, 
викликавши черговий сплеск інфляції. 
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АНТИМОНОПОЛЬНА ПРАКТИКА  
У США: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
На сучасному етапі розвитку української держави та повного 

оновлення системи державного гостро стоїть питання про 
демонополізацію економіки нашої країни. Реалізація дієвої вітчизняної 
антимонопольної політики в Україні повинна базуватися на основі 
досвіду іноземних партнерів, насамперед європейських країн та США.  

Саме американська практика боротьби з монополіями, яка бере 
свій початок з 1890 року (закон Шермана), є найбільш зрілою та 
показовою. Закон Шермана попереджає не лише існування в країні 
монополій, але й самі спроби запровадити такий тип господарської 
діяльності. В рамках цього закону також існує заборона створення 
трестів та картелів. Проте і тут американські підприємці зуміли 
перейти цю заборону, створюючи холдинги – компанії та 
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регламентуючи повне злиття корпорацій між собою. Картельні угоди 
були замінені угодами про лідерство у цінах. Згідно з поправками до 
закону було заборонено створювати компанії, що тим чи іншим 
способом впливають на скорочення конкуренції та створення 
безпосередніх монопольних підприємств [1]. 

Варто зазначити, що в США існують спеціальні органи для того, 
аби контролювати умови конкурентного ринку. Такими організаціями 
є : Федеральна торгова комісія США та Антитрестівське управління 
Міністерства юстиції. Федеральна торгова комісія не лише розглядає 
певні, на їх думку, спроби  створення монополій та  питання з уже 
створеними монополіями, а й має в своїх повноваженнях право 
порушити кримінальне провадження Подібною організацією є 
Антитрестівське управління Міністерства юстиції США. Проте, 
основні повноваження безпосереднього суду над учасниками процесу 
мають федеральні суди. 

Процес контролю за злиттям корпорацій в межах однієї галузі є 
одним із пріоритетних завдань антимонопольної діяльності США. Для 
того, щоб визначити законність та раціональність у горизонтальному 
злитті в економіці країни використовують індекс Герфіндаля-Гіршмана. 
Якщо цей показник не перевищує 1000 одиниць, то Федеральні органи 
влади дозволяють проводити цей процес. Таким чином, дії американських 
підприємців вважаються законними, якщо на ринку правомірно 
функціонують 10 фірм. Обставинами, які вже можуть привести до 
судового процесу є:менш лояльно злиття сприймається в тих галузях 
промисловості, які випускають гомогенну продукцію; більш позитивно 
злиття сприймається в тих галузях промисловості, які безпосередньо 
стикаються з наявністю на ринку товарів – субститутів; прихильно злиття 
сприймається в галузях промисловості, що зазнають активних і швидких 
технологічних змін; не вітається злиття в тих галузях промисловості, де 
раніше було доведено існування таємних угод між різними групами 
підприємців [2]. 

Дозвіл на злиття фірм в одній галузі отримують фірми, які 
мають раціональні та переконливі докази підвищення ефективності 
виробництва, скорочення невиробничих видатків у разі злиття 
компаній, або ж у випадку швидкого краху однієї з компаній – 
учасника злиття. Найвідомішими прикладами  злиття компаній у США 
за всю історію країни були: злиття компанії «Coca-Cola» та фірми «Dr 
Pepper» у 1987 році. Тоді судовим рішенням було заборонено процес 
злиття цих двох підприємств за недостатніми доказами. У цьому ж 
році відбувається злиття корпорацій «Chrysler» та «American motors», 
незважаючи на те, що індекс Герфіндаля-Гіршмана склав 2000 пунктів. 
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Таким чином, головними цілями антимонопольної діяльності 
США є: обмеження існування монополій та їх влади на економічні та 
політичні процеси в країні; створення якомога найбільшого 
конкурентного середовища на території країни; підтримка та сприяння 
розвитку та існуванню дрібного бізнесу. Діяльність американської 
системи антимонопольної політики розповсюджується не лише 
виключно на території своєї держави, але й по всьому світу, 
передбачаючи надання технічної допомоги у цій сфері. 

Варто зазначити, що американська антимонопольна діяльність 
на ринку країн СОТ не має жодного відношення до діяльності СОТ у 
цій сфері. Єдиним відношенням СОТ до антимонопольної діяльності 
США є проведення антидемпінгової політики. Зокрема, 
Антимономольний комітет України підтримує тісні зв’язки з 
Федеральною торговою комісією США та Департаментом Юстиції 
США, завдяки чому суттєву підвищив свою ефективність. 

 
1.Антимонопольна політика США [Електронний ресурс].– 
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МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА МАЛОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ В УКРАЇНІ 

 
Актуальною проблемою сьогодення є фінансове забезпечення 

програм підтримки малого підприємництва. Реалізація широко-
масштабної програми реформування економіки України у стислі 
терміни потребує залучення значних коштів, однак внутрішні джерела 
фінансування розвитку дуже обмежені й використовуються переважно 
для підтримки життєво важливих для суспільства сфер економіки. 
Серед джерел фінансування велике значення мають інвестиційні та 
кредитні ресурси розвинених країн, міжнародних фінансових 
організацій і приватні капіталовкладення. 

Іноземні інвестори приносять із собою для економіки України 
позитивні тенденції. Однак, у зв'язку з несприятливим інвестиційним 
кліматом, активність іноземних інвесторів не дуже велика [1]. 
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Проте, ЄБРР в Україні  надає гранти малим та середнім 
підприємствам з 2010 року. Європейський банк реконструкції та 
розвитку допомогає підприємствам залучати висококваліфікованих 
консультантів, які здатні якісно трансформувати їх бізнес, і надає 
гранти (безповоротну фінансову допомогу) для часткової оплати 
послуг консультантів. Фінансування надає Європейський Союз та 
країни-донори. Результати проектів, профінансованих ЄБРР, через рік 
після їх завершення: 26% українських малих і середніх підприємств 
збільшили  дохід на 45%, 24% - збільшили продуктивність на 30%, 
15% – розширили асортимент продукції, 13% - залучили фінансування 
в середньому на 630 тис. євро кожне. 

Фонд підтримки підприємництва (США) — інвестиційний фонд 
із капіталом 160 млн дол. США (в Україні — 45 млн дол. США). Його 
було засновано з метою підтримки і розвитку малих та середніх 
підприємств у Молдові, Україні й Білорусі. Головним завданням 
Фонду є розвиток економічно перспективних конверсійних приватних 
підприємств. Фонд буде шукати прийнятних інвестиційних партнерів у 
США та інших країнах. Завданням Фонду є  сприяти поширенню та 
зміцненню приватного бізнесу шляхом забезпечення трьох 
найважливіших ресурсів, дефіцитних у цих регіонах: капіталу для 
структурної перебудови і розвитку; допомоги і консультацій з 
менеджменту та маркетингу; проектування та впровадження 
інформаційних систем для ефективного управління компаніями. 
Іншим важливим проектом підтримки малого та середнього бізнесу є 
проект створення Центру ділових зв'язків при Торгово-промисловій 
палаті, для чого Європейська комісія виділила з бюджету 888 тис. дол. 
Центр ділових зв'язків сприятиме розвиткові малих і середніх 
підприємств за допомогою обміну інформацією про можливості 
експорту продукції, створення спільних підприємств та можливості 
отримання іноземних інвестицій. Серед країн-донорів, що надають 
допомогу підприємцям малих і середніх промислових підприємств на 
двосторонній основі, найактивнішими є США, Німеччина та 
Великобританія [3]. 

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) інвестує 15 мільйонів 
доларів до фонду Emerging Europe Growth Fund III для підтримки 
малих і середніх підприємств в Україні( повідомляється на сайті 
МФК). Згідно з повідомленням, цільовий розмір фонду становить 150 
мільйонів доларів, фонд сприятиме розширенню доступу до 
фінансування для малих і середніх підприємств в Україні. Він буде 
зосереджений на інвестиції в швидкорослі, орієнтовані на експорт 
компанії в сфері ІТ, легкого виробництва та агробізнесу [2]. Фінансову 
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підтримку малого підприємництва частково надає уряд України,її 
можна поділити на два основні напрями: пряма і непряма. Доступним 
джерелом фінансування малого підприємства є надання урядом 
гарантій повернення позик у разі неплатоспроможності малих 
підприємств [4]. 

Отже, джерела фінансування розвитку в Україні дуже обмежені 
й використовуються переважно для підтримки життєво важливих для 
суспільства сфер економіки. Тому уряд України і державні органи 
змушені шукати додаткові джерела фінансування розвитку бізнесу в 
країні, в тому числі й малого підприємництва. 

 
1. Навчальні матеріали онлайн. [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://pidruchniki. com/16520205/  ekonomika/ 
mizhnarodna_ finansova_dopomoga_malomu_pidpriyemnitstvu_ukrayin]. 
2.Unian.ua. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
https://www.unian.ua/ business/2038721-dopomoga-malomu-ta-serednomu-
biznesu-v-ukrajini-prodovjue-zrostati-mfk-popovnit-obsyag-15-
milyonami.html. 3.  Міжнародні організації [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу: http://ufpp.gov.ua/mjnarodni_organzatsii. 4. Державна 
фінансова підтримка малих підприємств. [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу: https://msd.in.ua/derzhavna-finansova-pidtrimka-
rozvitku-malix-pidpriyemstv/. 

 
Б.О. Шеремета 

студ. групи МЕМ-27 
Науковий керівник –к.е.н., доц.каф. ММП Найчук-Хрущ М.Б. 

 
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

(НА ПРИКЛАДІ ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ») 
 

Актуальність даної теми полягає в тому, що адміністрування 
збутовою діяльністю є важливим завданням, які постають перед 
підприємством, адже від нього залежить результат діяльності 
підприємства в цілому.  

Збутова діяльність підприємства базується на досягненні умов 
отримання максимального прибутку та швидкої реалізації виготовлених 
товарів чи наданих послуг [1, с.83]. Тому планування є важливою 
функцією збутової діяльності, коли на основі планових показників 
виробництва визначаються обсяги потреб у ресурсах і їх основні 
постачальники. При недостатності певних видів ресурсів необхідно 
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узгодити план виробництва і збуту продукції з урахуванням фінансово-
економічних і матеріально-технічних пріоритетів [2, с.59]. 

ПАТ “МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ” для покращення свого збуту 
здійснює такі заходи: 

1. Знижки для студентів та пенсіонерів в розмірі 50% від вартості 
квитка; 

2. Акції в певні святкові дні (до прикладу 01.09.17 р. білет на 
мультфільм коштував 20 грн.); 

3. Власники мобільних телефонів Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 | S7 
Edge можуть завантажити купон “Золоті квитки Multiplex” і  показавши 
касиру кінотеатру баркод купону отримати 2 квитка; 

4. Після 23 години вартість квитків становить 35 грн; 
5. Продаж абонементів (наприклад на перегляд футбольних 

матчів). 
В майбутньому для покращення збутової діяльності підприємству 

необхідно також ввести клубні картки, які давали б змогу клієнтами 
збирати бонуси, обмінювати їх на квитки, також проводити розіграші 
цінних подарунків для постійних клієнтів; створити новий рекламний 
відеоролик та розповсюдити його в мережі; розмістити рекламу на 
додаткових транспортних засобах міста Львова (трамваї, тролейбуси); 
роздати у центрі міста флаєри; бути спонсором заходу, який 
відбуватиметься в місті. 

Також існує безліч стимулюючих заходів, які спрямовані не на 
збільшення продажів у даний момент, а на створення і підвищення іміджу 
підприємства, що підвищує попит на його продукцію [3, с.90]. Такі заходи 
проводяться на виставках, дискотеках, нічних клубах, та ін. 

Після проведення подібних заходів попит на цю продукцію 
деякий час підвищений, а потім повертається у вихідне положення. 
Але іноді це правило порушується, наприклад, у випадку якщо 
споживачу запропонована безліч варіантів використання продукту 
(якщо даний продукт дозволяє це зробити). 

Розглянемо деякі методи стимулювання збуту, які були б 
актуальними для ПАТ “Мультіплекс-Холдинг”: 

1) купони – сертифікати, які дають право на знижку (до 
прикладу при наявності купону ціна квитка буде на 20 грн. нижчою), 
їх можна розсилати поштою, або роздавати у центрі міста; 

2) сувеніри – при придбанні квитка клієнт отримує подарунок: 
фірмова ручка, блокнот, парасоля, календар; 

3) лотерея – розігрувати цінні подарунки між людьми, які 
придбали квитки на фільм; 
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Отже, управління збутовою діяльністю є складним процесом і 
вимагає постійного аналізу й удосконалювання. Формування новітніх 
дієвих технологій у системах управління збутовою діяльністю 
зумовлене поступовим збільшенням обсягів реалізації вітчизняних 
виробників. Саме тому першочерговим завданням промислових 
підприємств є створення ефективної системи управління збутовою 
діяльністю, яка б враховувала інтереси споживачів. 

 
1. Балабанова, Л.В. Управління збутовою політикою: 

навчальний посібник [Текст] / Л.В. Балабанова, П. Митрохіна – К.: 
ЦУЛ, 2011. – 240с 2. Хрупович, С. Є. Теоретичні підходи до 
організування процесу збуту на підприємстві [Текст] / С. Хрупович,  
Т. Борисова // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 57 – 61 
3. Шпилик С. Управління збутовою діяльністю підприємства /  
С. Шпилик // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 4(37). –  
С. 88–95. 

 
О.С. Янковська 

студ. групи ЕВМЕ-12 
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП І.В. Литвин  

 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ КРАУДФАНДИНГУ 

 
Краудфандинг є одним із механізмів збору невеликих сум 

коштів в Інтернет-просторі з широкої аудиторії користувачів, що 
зацікавлені у реалізації певного креативного проекту. Іншими словами, 
краудфандинг – це поняття, що означає співпрацю дрібних 
індивідуальних інвесторів та підприємців-розробників. 

Як і будь-який інший вид залучення коштів, краудфандинг має 
ряд переваг та недоліків як для підприємців-інноваторів, так і для 
інвесторів. У порівнянні з іншими видами залучення інвестицій, 
краудфандинг є найменш ризиковим. Для підприємця краудфандинг 
дозволяє не лише знизити потребу в отриманні банківських позик, 
мінімізувати ризик втрати власних вкладень, отримати стартовий 
капітал чи капітал розвитку, але й виявити попит та визначитись із 
цільовою аудиторію проекту. Залежно від виду краудфандингу 
інвестори можуть фінансувати проекти з метою отримання 
розробленого продукту чи послуги або з метою розміщення своєї 
реклами. Краудфандинг дає можливості вкладникам повернути кошти 
у разі успішної реалізації ідеї, взяти участь у акціонерному капіталі 
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або стати благодійником у разі надання звичайної пожертви 
розробнику-інноватору без матеріальної винагороди.  

Попри очевидні переваги, існують певні недоліки краудфан-
дингу. Одним із найбільших ризиків для підприємця у висвітленні 
своєї ідеї на краудфандингових платформах є незахищеність 
авторських прав та можливість крадіжки ідеї. Ще однією перепоною 
для розробників є правильна подача ідеї: необхідно представити 
проект чітко та грамотно, таким чином, щоб він був максимально 
привабливим для потенційних інвесторів з різних країн світу. Також 
користування послугами краудфандингових платформ не є 
безкоштовним, тому підприємцям необхідно сплачувати певний 
відсоток від суми зібраних коштів. Недоліком краудфандингу для 
вкладника є відсутність гарантії повернення коштів, отримання 
продукту або участі у капіталі у разі домовленості, адже умови такого 
виду інвестування не є офіційно затвердженими.  

Отже, стрімке зростання популярності та кількості 
краудфандингових платформ у світовій мережі свідчить про 
домінування переваг над недоліками даного виду інвестування коштів. 
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Секція 2  
«Економіка експортно-імпортної  

та митної діяльності» 
 

Більмак С.Ю. 
студ. групи МА-41 

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

ШЕНГЕНСЬКА ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТІ 
 

Ідея безперешкодних подорожей, вільного обміну робочою 
силою, руху товарів і капіталів давно володіє розумом людей нашої 
планети. Якщо для можновладців перетин кордонів не представляє 
проблем, то для простих громадян різних держав це може стати 
серйозними перепонами на шляху до вивчення світу. І ось, нарешті, 
з`являється поняття «Шенгенська зона». Це та сама мрія, втілена в 
реальність, але має ряд обмежень. 

Зробимо невеликику екскурсію в історію Шенгенської зони. 
Європейські країни, у міру посилення інтеграції все частіше 
наштовхувалися на необхідність транскордонних перетинів 
громадянами цих держав. Але довгий час не могли виробити спільний 
погляд на цю проблему. Хоча, в принципі, громадяни країн-членів 
Європейського Економічного Співтовариства могли здійснювати 
поїздки без отримання віз, протее зберігався митний і паспортний 
контроль, що міг забрати досить велику кількість часу, тому це 
питання з`явилося на порядку денному європейських держав. 
Головними в справі подолання прикордонного контролю стали країни 
Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди і Люксембург). Сааме ці держави 
вперше утворили прототип того, що згодом отримало назву 
«Шенгенська зона». 

Кілька років Франція і Німеччина спостерігали за цим 
експериментом, в подальшому вони визнали його цілком виправданим 
і вирішили до нього приєднатися, що і було оформлено в 1985 році. 
Угода булла підписана поблизу кордонів Німеччини, Франції і 
Люксембурга, вона отримала назву від невеликого французького 
поселення Шенген, яке згодом стало всесвітньовідомим [1]. У плані 
міжнародних подорожей Шенгенська зона діє подібно до єдиної 
держави з прикордонним контролем на зовнішньому кордоні – при 
в'їзді та виїзді із зони, але без прикордонного контролю на внутрішніх 
рубежах держав, що входять у цю зону. 
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Станом на 2017 рік до країн Шенгенської зони входить 26 країн. 
Шенгенська зона офіційно включає чотири країни, що не входять в 
ЄС: Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн, а також де-факто 
включає ще три європейських мікро-держави: Монако, Сан-Марино і 
Ватикан, які також не є членами ЄС. Крім того, з боку ще однієї 
країни, Андорри, відсутній внутрішній прикордонний контроль на 
кордонах з країнами Шенгенської зони. Всі країни Європейського 
союзу, крім Великої Британії та Ірландії, зобов'язалися увійти до 
Шенгенської зони, і всі, крім Румунії, Болгарії, Кіпру та Хорватії, вже 
зробили це. 

Візи в країни Євросоюзу завжди є дуже чутливим для українців 
питанням. На території Євросоюзу, передовсім у сусідніх країнах, а 
також в країнах Південної Європи, працюють, навчаються, 
проживають численні українці. Наприклад, за офіційними даними 
країн перебування, в Німеччині 153,4 тис. вихідців з України, в Італії 
громадян України налічувалося 2013 р. 192,3 тис., Чехії – 107,7 тис., 
Іспанії – 84 тис., Португалії – 44 тис. [2].   

11 травня 2017 р. Рада Європейського Союзу підтримала 
надання Україні безвізового режиму із країнами Шенгенського 
простору. Це рішення означає завершення довгої епопеї: Рада ЄС була 
останньою з головних інституцій Євросоюзу, які мали дати своє 
«зелене світло» на український безвіз. До неї це рішення підтримали 
Європейська Комісія та Європейський Парламент. Українці можуть 
подорожувати до країн Шенгену без віз. "Безвіз" дозволить українцям 
в'їжджати на територію Євросоюзу на термін до 90 днів у кожен  
180-денний період із діловою та туристичною метою, а також у 
сімейних справах. Для в'їзду на територію ЄС без візи необхідно мати 
біометричний закордонний паспорт.  

На мою думку, кожний громадянин України повинен поставити 
перед собою мету – щоб Україна стала членом Шенгенської зони, щоб 
від Харкова до Лісабона можна було  проїхати без зупинок на 
кордонах. Не потрібно покладати всю відповідальність на депутатів 
Верховної Ради України, в першу чергу Україна – це народ. Саме ми є 
елементами нашої нації, адже доклавши чималих зусиль, можна 
досягнути будь-чого.  
1. Популяризація та поширення транскордонного простору  
[Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://sylukr.ru/suspilstvo/ 
33415-shengenska-zona-kraini-shengenskoi-zoni.html 
2. MPC-Migration Profile. Ukraine. – 2013 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.migrationpolicycentre.eu /docs/migration 
profiles /Ukraine.pdf. 
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Віцієвська М.Р. 
студ. гр.ОА-42 

Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП І.С. Процик 
 

СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ 
ПЕРСОНАЛУ В ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЯХ 

 
Праця відіграє важливу роль в житті будь-якої працездатної 

особи і завжди знаходяться в полі уваги науковців та аналітиків.  
Вплив стимулювання трудової активності людини на її 

працездатність та трудовий процес досліджується вченими А. 
М. Колотом, Г. Т. Куликовим та Є. М. Сичем. Актуальність вивчення 
методів стимулювання трудової активності населення є на високому 
рівні, оскільки, підвищення продуктивності праці дає змогу компаніям 
показувати кращі результати. 

Стимул – це зовнішній вплив на людину, колектив, організацію 
в цілому, що полягає у здатності керівництва зацікавити працівника до 
вищої трудової активності [1]. 

У економічній теорії існує велика кількість різних методів 
стимулювання праці, усі вони різні і по-своєму ефективні, тому для 
кожної організації потрібний індивідуальний підхід. 

Всесвітньовідомі компанії Google, KPMG, Ernst&Young, 
PricewaterhouseCoopers та Deloitte застосовують модель стимулювання 
праці, що базується на навчанні та стажуванні в різних країнах світу. 
Це приваблює максимально продуктивних спеціалістів: новачків, які 
прагнуть вкласти усі сили для досягнення цілей компанії, та 
професіоналів, які бажають збагатити свій наявний досвід. 

Компанія Apple застосовує ефективну методику управління 
персоналом. Вона складається з наступних кроків [2]: 

- формування комфортної робочої обстановки; 
- навчання керівників мотиваційному менеджменту; 
- підтримування з працівниками зворотного зв’язку, щодо 

виконаних завдань і досягнутих цілей, а також стосовно помилок; 
- похвала за досконало виконану роботу; 
- забезпечення персоналу можливістю висловити свої думки, 

побажання, пропозиції або незадоволення; 
- залучення працівників до вирішення цікавих і 

нестандартних завдань. 
Ціль стимулювання − не просто спонукати людину працювати, а 

зацікавити її працювати краще, продуктивніше, з більшою віддачею. 
Для цього слід звернутися до досвіду кращих іноземних компаній, які 
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досягли успіху, в більшій мірі, завдяки правильно підібраним 
заохоченням до роботи для своїх працівників. 

Перш за все, їх керівники не ставлять перед своїми підлеглими 
ліміт часу за який має бути виконаний певний обсяг роботи. По-друге, 
протягом робочого дня дозволяється відволікатись на перерви стільки 
разів, скільки цього потребує працівник. І по-третє, для того, щоб 
створити комфортні умови роботи, дозволяється працювати разом із 
своїми домашніми улюбленцями. Звичайно, що даний підхід до 
стимулювання працівників поширений не у всіх закордонних фірмах, 
але він все більше стає популярнішим і змушує багатьох керівників 
про такий стиль роботи. 

Стимулювання повинно відповідати потребам, інтересам і 
здібностям працівника. Варто зазначити, для того, щоб досягти успіху 
в управлінні персоналом слід застосовувати наступні стимули: 

- під час перерви в роботі організувати рухливі та розвиваючі 
ігри (настільний теніс, квести, естафети), які б допомогли згрупувати 
трудовий колектив та дати можливість відволіктися від рутинної 
роботи. Прикладом для такого виду мотивації працівників може стати 
компанія Microsoft. 

- у теплі пори року дозволити працівникам частіше виходити на 
свіже повітря, а при можливості створити умови для їхньої роботи під 
відкритим небом; 

- ніколи не слід забувати про вияви поваги з боку керівництва – 
рукостискання, ввічливе привітання чи усмішка у відповідь; 

- вручення подарунків іменинникам − для того, щоб ніхто з 
працівників не залишався не поміченим (головне не дорогий 
подарунок, а увага з боку трудового колективу); 

- організація креативної діяльності колективу. 
Таким чином, для того, щоб людина змінила своє ставлення до 

праці, слід для неї створити такі умови, за яких вона перестане 
сприймати свою роботу як необхідність для матеріального 
забезпечення, але матиме змогу для самовираження та вдосконалення 
професійних навичок, і нарешті вподобає те, чим вирішила заробляти 
на життя, саме тому слід звертати увагу на те, як організовується 
трудова діяльність працівників у провідних компаніях світу.   

 
1. Бугуцький О. А. Фактори розвитку мотивації праці / О. А. Бу-

гуцький // Економіка АПК. - № 7. - 2015. - С. 46-47. 2. Собінова Т. М. Сти-
мули та мотиви в управлінні персоналом / Т. М. Собінова // Економіст. - 
2011. - № 3. - С. 45-46 
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ДОЛАРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Українська економіка значною мірою доларизована, тому 

державі складніше проводити монетарну політику, а економіці не 
вистачає коштів для інвестування. У 2014-2015 рр. через масштабну 
кризу відбувся сплеск інфляції та ослаблення гривні у співвідношення 
до більшості світових валют, тож попит на готівкову валюту мав би 
значно збільшитися, проте валютні операції перетворилися на «сліпу 
зону» для офіційної статистики через розвиток чорного ринку після 
введення суворих офіційних обмежень на торгівлю іноземною 
валютою. Виникає проблема не тільки непривабливості національної 
валюти, а й втрати контролю над здійсненням валютних операцій. Це 
вказує на актуальність досліджуваної проблематики і на потребу 
надання практичних рекомендацій стосовно її розв’язання. 

Окремі аспекти доларизації розглянуті у працях Т. Ковальчука, 
С. Семенова, О. Береславської, С. Мойсєєва, Є. Берга, О. Дзюблюка,  
В. Козюка, В. Кравця, В. Міщенка та багато інших відомих науковців, 
які розкрили сутність даної проблематики та її вплив на економічний 
розвиток країни. [1] 

Дослідження проблеми доларизації економіки України 
визначило актуальність аналізування стану, причин та наслідків 
доларизації; виявлення проблем чорного ринку валют; розробки 
рекомендацій щодо активізації політики дедоларизації вітчизняної 
економіки. 

В Україні доларизація є передусім результатом недовіри до 
національної грошової одиниці, що ймовірно пов’язано з високою 
інфляцією. Велику роль відіграють значні обсяги надходжень у країну 
валютних переказів трудових мігрантів - так званих «заробітчан», 
значні обсяги надходжень у країну експортної валютної виручки та 
іноземного капіталу. [3] 

У кризовий період 2014-15 рр. доларизація активів та обсяги 
іноземної готівки в обігу грошової маси України зросли. Згідно з 
оцінками НБУ, запаси готівкової іноземної валюти поза банками 
становили близько 84 млрд дол. станом на кінець 2015 р., що 
співставно з річним ВВП України за 2015 р.  

Згідно з офіційними даними НБУ, у 2013 р. населення щомісяця 
купувало у банків в середньому 1601 млн дол., у 2014р., коли були 
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запроваджені перші валютні обмеження, цей обсяг знизився до 669 
млн дол., а в 2015 р., коли обмеження стали ще жорсткішими, він 
становив лише 57 млн дол., або 3,6% від рівня 2013 р.. Малоймовірно, 
що таке скорочення попиту на валюту могло відповідати дійсності на 
фоні фінансової кризи, девальвації та кількаразового зростання 
кількості обмінних пунктів. Можна зробити висновок, що через 
урядові обмеження значна кількість валютних операцій проводиться 
на чорному ринку.[3] 

Наявність чорного ринку валюти зумовлює виникнення низки 
проблем: центробанк не може ефективно провадити монетарну політику 
через відсутність адекватної статистики; уряд опосередковано не отримує 
податків і зборів від зовнішньоторговельних операцій; домогосподарства 
втрачають неотримані відсотки, тримаючи готівку, та можуть наражатись 
на ризик втрати коштів при нелегальному обміні валюти. 

Досвід інших країн боротьби з доларизацією вказує на те, що 
треба вводити жорсткі обмеження на здійснення операцій в іноземній 
валюті, проте такі обмеження за умов високої інфляції та політичної 
нестабільності призводять до стимулювання чорного ринку, як це 
сталось в Україні. Для боротьби з чорним ринком НБУ у 2017 р. 
скасував обмеження отримання готівки іноземної валюти в банках, 
також скасував 2% внесок у Пенсійний фонд від операцій купівлі 
іноземної валюти. [2] 

Що стосується боротьби з доларизацією, то, скорегувавши 
рекомендації до специфіки економіки України, можна стверджувати, 
що можливими є: підтримка високої процентної ставки за активами, 
деномінованими в національній валюті, що зробить невигідним 
тримати їх в іноземних валютах; підвищення привабливості 
національної валюти порівняно з доларом за рахунок випуску 
грошових купюр високої деномінації, що позбавить споживача від 
необхідності перераховувати купу грошей при здійсненні 
найпростіших платежів. 

Проте повне знищення явища доларизації можливо лише при 
забезпеченні макроекономічної стабільності в країні. 
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ОСОБЛИВОСТІ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ 
 
Економіка України за ступенем відкритості досягла рівня країн 

Західної Європи. Проте, залишаючись недостатньо інтегрованою у 
міжнародну господарську систему, вона орієнтована на експорт 
сировини та імпорт високотехнологічної машинобудівної продукції і 
готових товарів [1] 

Ефективність застосування митно-тарифного механізму або 
окремих митно-тарифних заходів залежить від існуючого в державі 
нормативного порядку та правил митно-тарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Основним елементом системи митно-тарифного регулювання є 
митний тариф, який являє собою систематизований перелік ставок мит, 
якими обкладаються товари, що перевозяться через кордон держави. 
Тариф як інструмент регулювання впливає, перш за все, на витрати 
виробництва і торговельний прибуток, завдяки чому забезпечується 
можливість прямого та опосередкованого втручання держави у сферу 
підприємництва, приватних економічних інтересів з метою корегування 
напрямів зовнішньоторговельної діяльності підприємств [3]. 

На мою думку, для того щоб створити ефективний митно-регулю-
ючий механізм Україні потрібно запозичити досвід розвинутих країн.  

Наприклад, у США експортне мито законодавчо  заборонено, в 
багатьох інших країнах воно не застосовується. Натомість, у 
високорозвинутих країнах широко використовується система 
внутрішніх податків, що стягуються з товарів, які є предметом 
експортно-імпортних операцій. Беручи до уваги Європейський союз, в 
якому вже відбулось об’єднання  податкового законодавства між 
країнами-учасниками, ставки ПДВ та акцизу відрізняються, і це 
створює різні торговельні умови при експорті в конкретну країну [2] 
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В Іспанії політика стягнення митних платежів схожа до 
вітчизняної. Вартістю, що оподатковується при експорті, вважається 
ціна, запропонована продавцем, плюс всі митні платежі, що мають 
бути сплачені. Юридично це оформлено як специфічний вид операцій, 
до яких застосовуються нульова ставка податку,тому експортери не 
звільнені від документального оформлення своїх операцій для 
податкових органів. Імпорт обкладається ПДВ .[4] 

У Швеції імпорт обкладається ПДВ, а експорт звільняється від 
нього. Податок повинен зазначатись в інвойсах, які супроводжують 
продаж товарів і послуг. ПДВ нараховується на вартість товару 
(послуги), що включає всі нараховані на неї податки і збори. [5] 

Багато країн світу поряд зі стимулювання експорту та 
сприянням розвитку вітчизняного виробництва не створюють 
перешкод і для імпортних товарів. Тут можна навести приклад Японії, 
де діє система податкових пільг для імпортерів, що складає у 
кінцевому підсумку до 25% загального обсягу імпорту. [6] 

Що стосується необхідності уніфікації тарифних ставок, то 
деякі країни зробили значні кроки у цьому напрямку. Так, можна 
навести приклад Чилі, де ставка тарифу дорівнює 15%, та Болівії, де 
діють всього дві ставки – 10% і 17%. Такі реформи, зазвичай, 
супроводжуються зниженням середнього рівня протекціонізму. [2] 

У Польщі передбачено чотири види митних ставок: основні, 
преференційні, автономні та знижені. Знижені ставки застосовуються 
для країн, які підписали угоди про вільну торгівлю з Польщею .На 
жаль, Україна на входить до цієї групи країн. [7] 

В Угорщині, аналогічно до Польщі, митно-тарифна політика 
здійснюється за нормами ЄС, а митне оформлення – на основі Єдиного 
адміністративного документа, що застосовується у країнах ЄС. .Митна 
політика Угорщини характеризується перехідним станом від політики 
захисту національної економіки від імпортної експансії до 
лібералізації торговельної політики під тиском СОТ, намаганням 
уникнути різкого зниження митних ставок та зберегти елементи 
державної підтримки сільського господарства та інших вразливих 
галузей економіки. [7] 

В Україні існує надзвичайно розгалужена товарна номенклатура 
ЗЕД.І це дає можливість для зловживань суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності шляхом декларування товару не за своїм кодом 
з метою сплати меншої суми платежів. Також надання пріоритету 
фіскальній функції митних органів, ускладнює можливість тісної 
співпраці України з країнами ЄС. Для реалізації намагань України 
інтегруватись до ЄС та посилити співпрацю з провідними світовими 
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економічними організаціями, слід вносити зміни у національне 
законодавство та використовувати лише ті інструменти митно-
тарифного регулювання, які не лише не суперечать принципам СОТ та 
ЄС, але і здатні захистити економічні інтереси України. Тобто слід 
взяти на озброєння досвід країн, які нещодавно приєдналися до ЄС, а 
саме: поступово зменшувати митні ставки відповідно до 
домовленостей із СОТ, при цьому не відмовляючись від захисту 
вразливих галузей економіки (АПК, машинобудування, харчова 
промисловість). [8] 

Головним напрямком забезпечення ефективності митного 
регулювання України є легалізація та детінізація ЗЕД .На даному етапі 
митним органам потрібно як найшвидше наблизитися до європейських 
стандартів здійснення митно-тарифного регулювання. Це допоможе 
ефективно здійснювати митні процедури з найменшими затратами 
часу. Оскільки перебудова економіки упродовж останніх років 
призвела до падіння виробництва,і як наслідок,зменшується база 
податкових надходжень до бюджету, то Україна має приділяти 
особливу увагу зовнішнім джерелам надходжень до державного 
бюджету. Система митного регулювання України має забезпечити 
сприятливі умови для адаптації національної економіки до більш 
гострої міжнародної конкуренції . 

 
1. Електронний ресурс. ОСОБЛИВОСТІ МИТНО-ТАРИФНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua 
2. Електронний ресурс. Світовий досвід митно-тарифного 
регулювання та можливості його застосування в Україні Режим 
доступу: http://www.rusnauka.com 3. Електронний ресурс. МИТНО-
ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  Режим доступу: 
http://dspace.tneu.edu.ua 4. Електронний ресурс. Система регулювання 
митної діяльності в зарубіжних країнах  Режим доступу: referat-
ok.com.ua 5. Електронний ресурс ВПЛИВ МИТНО-ТАРИФНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
Режим доступу: http://www.rusnauka.com 6. Електронний ресурс 
Досвід  митно-тарифного регулювання японії Режим доступу: 
www.lex-line.com.ua 7. Електронний ресурс Митно-тарифне 
регулювання між україною та країнами єс.Режим доступу: 
www.wp.viem.edu.ua 8. Електронний ресурс. Особливості державного 
регулювання ЗЕД в Україні.Режим доступу: nauka.kushnir.mk.ua 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО РИНКУ БУРШТИНУ  
І МІСЦЕ НА НЬОМУ УКРАЇНИ 

 
Бурштин – природна органічна сполука у вигляді напівпрозорих 

каменів, яка використовується для виготовлення ювелірних прикрас, в 
парфумерії та в електриці. 

Глобальний ринок бурштину оцінюється International Amber 
Association в 1,2 млрд євро, а його щорічне видобування від 500 до 
800т.[1]. 

За бурштиновим потенціалом Україна займає перше місце в 
Європі та друге в світі, поступившись Росії. Близько 380 тис. га 
перспективних бурштинових земель знаходиться в Україні. 

Україна, вперше, заявила про відкриття ринку бурштину зовсім 
недавно, під час міжнародної балтійської спеціалізованої виставки 
бурштину International Baltic Jewellery Show «Amber Trip 2017».  Це є 
першим кроком до легалізації експорту бурштину та збільшенні 
податкових надходжень до державної скарбниці [2]. 

Перші кроки до легального експорту бурштину були зроблені на 
Волині, де було створено легальне комунальне підприємство з 
добування янтарю, яке зовсім недавно отримало всі потрібні дозволи. 

Наразі на легальному Українському ринку бурштину легально 
працює лише 9 підприємств. Легалізація бурштинової галузі 
блокується обласними радами, котрі не хочуть погоджуватись з 
проведенням аукціонів. У 2016 році було 9 звернень потенційних 
користувачів надр, проте всі вони буди відхилені [3]. 

На сьогоднішній день, лідером з видобування та експорту 
бурштину, як легальними так і не легальними потоками, є Україна -270 – 
300 т. в рік, друге місце займає Росія - 250- 270 т., третє Польща-  
150-170 т., четверте Литва - 40-80 т. Точні цифри встановити 
неможливо, так як левова частка припадає на «чорний» ринок. Також, 
видобування ведеться в: Румунії, США, Канаді, Мексиці, Австралії, 
М’янмі [2]. 

Найбільшим імпортером бурштину є Китай. 
Своєю високою популярністю український бурштин завдячує 

своїй високій якості. В ньому найбільший відсоток ювелірної якості, 
близько 24%, а в російському та польському лише 10- 15%. Також, 
український бурштин зазвичай великий і знаходиться на глибині від 3 -
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10 метрів, а російський - дрібний і видобувається з глибини 12 – 60 
метрів. Тому, собівартість видобування в Україні є досить низькою. 

Точну ціну на бурштин потрібно визначати для кожної партії 
окремо, бо ціна на нього залежить від наступних факторів: розмір, 
колір, якість, місце видобування. 

До 2014 року ціни на бурштин росли, причиною того слугувало 
його спадаюче видобування. Проте, коли активізувався «чорний» 
ринок України і легальний ринок Росії ціни поступово почали падати 
до тих, котрі є зараз.  На сьогодні, діапазон цін за грам бурштину є 
досить великим, він знаходиться в межах від 2,5 (дрібний бурштин ) до 
20 доларів (великий бурштин, високої якості). За оцінками експертів 
такий рівень цін на бурштин затримається ненадовго, ціни – 
падатимуть. Це пов’язано з активізацією легального видобутку та 
поставками великих обсягів бурштину з Росії. 

Україна має великі перспективи на міжнародному ринку 
бурштину, оскільки наш продукт є якісним і має низьку собівартість 
видобування. Перші кроки до легального експорту бурштину вже 
зроблені, основу покладено. Для подальшого розвитку цієї галузі 
потрібно залучати інвесторів,  розвідувати родовища та боротись з 
«чорним» ринком. Легалізація бурштинового експорту – ковток 
чистого повітря для слабкої економіки країни. 

 
1. Бурштин [Електронний ресурс] // Вікіпедія – Режим 

доступу до ресурсу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%88%D1%
82%D0%B8%D0%BD. 2.Україна на міжнародному рівні заявила про 
відкриття ринку бурштину [Електронний ресурс] // Fsnsnce.ua. – 
2017. – Режим доступу до ресурсу: http://news.finance.ua/ua/news/-
/397160/ukrayina-na-mizhnarodnomu-rivni-zayavyla-pro-vidkryttya-rynku-
burshtynu. 3.В Україні лише 9 підприємств легально працюють на 
ринку бурштину [Електронний ресурс] // ЕСПРЕСО. – 2017. – Режим 
доступу до ресурсу: 
http://espreso.tv/news/2017/04/06/v_ukrayini_lyshe_9_pidpryyemstv_legaln
o_pracyuyut_na_rynku_burshtynu. 
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СПЕЦИФІКА РУХУ КАПІТАЛУ СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН 
 
Однією з основних форм міжнародних економічних відносин є 

міжнародний рух капіталу. Капітал є тим ресурсом, без якого 
неможливе виробництво будь-якого товару, створення матеріальних 
благ. Переміщення його за кордон у виробничій, грошовій чи товарній 
формі веде до утворення іноземної власності чи іншої форми 
зобов'язань, які дають право на систематичне отримання прибутків. 
Країна може приймати та інвестувати за кордон підприємницький 
капітал, давати і отримувати міжнародні позики. Наслідком загальної 
тенденції інтернаціоналізації господарських зв'язків, а також розподілу 
капіталу є розвиток міжнародного поділу праці, зовнішньої торгівлі та 
посилення взаємозв'язку та взаємозалежності економік різних країн.  

Дослідження питань руху капіталу скандинавських країн 
здійснюють як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, зокрема: Вартанова 
Е.Л., Кобрин Т.С., Іванов І.С., Оліфіренко М.М., Шаповал О.В., 
Згуровський М. К., Киреев А.П. та інші. 

Міжнаро́дний рух капіта́лу передбачає однобічне переміщення 
за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою 
отримання прибутку чи підприємницької вигоди. На формування 
скандинавської моделі мають вплив такі фактори, як подібні 
природно-географічні умови, загальні кордони і традиційні історичні 
зв'язки, мовна, релігійна і культурна близькість. Також суттєвий вплив 
мають і  поза-економічні фактори, такі як високий рівень «юніоніза-
ції», особливий екологічний менталітет, активна участь соціал-
демократів і інших лівих партій в уряді, специфічна культура праці та 
етика бізнесу тощо. 

Усі країни Північної Європи належать до групи так званих ма-
лих країн. На них припадає усього 1 % населення, 3 % ВВП і 
промислової продукції розвинутих держав. Однак за показникам ВВП і 
промислового виробництва на душу населення, скандинавські країни 
входять у перші 12 - 15 найбільш високо-розвинутих держав світу, а 
відповідно до класифікації, запропонованої «Програмою розвитку 
ООН», за показником «індекс людського розвитку», що включає в себе 
вимірники різних аспектів життя людини, країни Північної Європи 
займають місця в першій п'ятірці держав світу. 
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Одним з основних факторів, що сприяли динамічному 
економічному зростанню скандинавських країн, стали їх природні 
ресурси: нафтові (Норвегія), лісові, руди кольорових металів 
(Фінляндія), високоякісні залізні руди (Швеція), а також інвестиційний 
фактор. В економічному розвитку малих країн Північної Європи 
суттєвого значення набув фактор науково-технічного прогресу. Частка 
витрат на НДДКР у ВВП даних країн постійно зростає. Сьогодні вона 
складає у Швеції та Норвегії - 3,3/%, у Фінляндії - 2,4%, у Данії - 1,8%, 
в Ісландії - 1,4%. 

Загалом рух капіталу в глобальному економічному просторі є 
визначальною рисою сучасного світового розвитку. Світова фінансова 
система постійно змінюється та характеризується на сучасному етапі 
високим рівнем мобільності капіталу, що обумовлено посиленням 
взаємозалежності національних фінансових ринків, зростанням ролі 
інформаційних технологій, появою нових учасників та фінансових 
інструментів, лібералізацією руху потоків міжнародного капіталу та 
створенням нової глобальної економіки. 

Особливістю капіталу є те, що він має бути кимось накопичений. 
Накопичення капіталу - використання прибавочної вартості в вигляді 
капіталу або обернене перетворення доданої вартості в капітал. Отже, 
саме процес первісного нагромадження капіталу створив передумови для 
виникнення, концентрації та централізації капіталу в нинішньому його 
розумінні. Капітал, як фактор виробництва, являє собою майно (засоби 
виробництва), що належить підприємцям або іншим власникам, і 
використовується в процесі створення товарів і послуг. Аналізуючи 
вищесказане можна сказати, що рівень розвитку Скандинавських країн є 
досить високим, а їх щорічні економічні показники мають стійку 
тенденцію до зростання.   

 
1. Вартанова Е. Л. Фінська модель на рубежі століть. 

Інформаційне суспільство та ЗМІ Фінляндії в європейській 
перспективі/ Вартанова Е. Л. - М. : Изд -во МГУ , 1999 . - С. 129-157. 
2. Волков А. Швеція : інвестиційна модель в дії // Світова економіка і 
міжнародні відносини. - 2005 . - № 3 . - С. 54-63. 3. Кобрин Т. С. 
Інформаційна політика Фінляндії в умів глобалізації / / Політологічній 
вісник . - К. , 2007 . - № 30 . - С. 389-400. 4. Країни світу : Довідник / 
Ред . І. С. Іванова. - М. : Республіка , 1999 . - 512 с.    
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ОСОБЛИВОСТІ ОБІГУ КРИПТОВАЛЮТИ   
В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 
Криптовалюта – вид цифрової валюти емісія та облік якої 

здійснюється за допомогою асиметричного шифрування з використан-
ням криптографічних засобів захисту.  

Розглядаючи питання криптовалютних відносин, слід зазначити, 
що, на даний момент, у світі кількість видів криптовалют вже 
наближається до тисячі і ринок продовжує рости. За даними блогу 
Visual Capitalist, станом на початок вересня 2017 року обсяг 
криптовалют у світі  оцінювався у $146,2 млрд. Левова частка (47%) 
припадала на біткоін, а 19% займав Ethereum [1].  Ці криптовалюти 
приймаються всіма біржами й обмінними пунктами. 

Біткоін – це найвідоміша з безлічі інших віртуальних електронних 
валют. Біткоін функціонує без будь-якого контролюючого органу або 
центрального банку, обробка транзакцій і емісія здійснюються колективно 
учасниками мережі, що дозволяє проводити будь-які операції анонімно, 
без ідентифікації користувача. Біткоін має відкритий вихідний код, ніхто 
його не контролює, але всі можуть стати учасниками мережі. Мережа 
біткоін заснована на так званому "блокчейні" (ланцюжку блоків) і являє 
собою публічний реєтр, який зберігає дані про всі транзакції системи. Усі 
транзакції захищені електронними підписами користувачів — учасників 
мережі, які видобувають біткоін і проводять з ними будь-які операції. 

Хоча біткоін є "незалежним" від світових фінансових систем, 
ставлення до нього неоднозначне, а в багатьох країнах статус 
криптовалюти досі не визначений. 

Використання bitcoin має  такі переваги [3]: 1. Анонімність. 
Порівняно з національними валютами перекази криптовалюти неможливо 
контролювати. 2. Відкритий код алгоритму дає змогу добувати її кожному 
бажаючому. 3. Віртуальна валюта не схильна до ризику інфляції. 4. Це є 
децентралізована валюта, що не має законом визначеного емісійного 
центру. 5. BTC не прив’язаний до жодної з наявних валют, забезпечений 
винятково попитом на нього. 6. Захищеність: її не можна скопіювати. 7. 
Швидкий, дешевий та простий спосіб здійснення платежів з однієї части 
світу в іншу. 8.Нові можливості у сфері мікроплатежів. Наприклад, стає 
технічно можливим надіслати адресату 0,00001 грн. 9. Із застосуванням 
криптовалюти дуже зручно збирати і відправляти пожертвування, а також 
організовувати благодійні фонди.  
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Квітень цього року відзначився тим, що уряд Японії офіційно 
визнав bitcoin платіжним засобом, який виконує функцію валюти [2]. 
Водночас офіційною грошовою одиницею залишилася лише ієна. 

Проте використання криптовалюти має і негативні аспекти. Через 
свою властивість здійснювати переказ біткоїнів анонімно, вони стали 
зручним способом для злочинців у відмиванні грошей та фінансуванні 
тероризму. Щоб якось вирішити це питання, у прес-релізі від 5 липня 2016 
року, Європейська Комісія заявила, що для запобігання неправомірного 
використання віртуальних валют у відмиванні грошей і фінансуванні 
тероризму, слід поширити вимоги Директиви ЄС про боротьбу з 
відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (2005/60/ЄС) [4]  на 
віртуальні платформи обміну валюти і платформ, які надають можливість 
зберігати в електронних гаманцях віртуальні валюти. Тому, у випадку 
використання власних електронних гаманців для здійснення операцій з 
біткоінами, такі організації зобов’язуватимуть здійснювати перевірку 
своїх клієнтів. У такому випадку анонімність біткоінів, через яку вони 
власне цінувалися, зникне. 

Не дивлячись на ряд переваг, bitcoin не підходить для 
використання в якості основної валюти для повноцінної економіки, в 
першу чергу, через обмеженість функцій криптовалют і відсутність 
механізмів регулювання їх обігу. 

Отже, криптовалюти можуть стати хорошою альтернативою 
традиційним грошам і врятувати бізнес, як у випадку з Uber у Буенос-
Айресі [5], або можуть містити великі ризики і стати джерелом для 
злочинців у їхній незаконній діяльності.  

 
1.Криптовалюта в Украине. Все что нужно знать 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nv.ua/techno/it-
industry/kriptovaljuta-bitcoin-v-ukraine-vse-chto-nuzhno-znat-
1918518.html  2.  Японія офіційно визнала Bitcoin платіжним засобом 
[Електронний ресурс] – Режим 
доступу:https://zaxid.net/yaponiya_ofitsiyno_viznala_bitcoin_platizhnim_z
asobom_n1422247    3.   20 преимуществ Bitcoin [Електронний ресурс] – 
Режим доступу:  https://bits.media/20-preimushchestv-bitcoin/ 4.  
Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про 
запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання 
коштів та фінансування тероризму [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_774 5. Валюта 
майбутнього: як біткоїни змінюють світ просто зараз [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: https://lab.bit.ua/2016/11/bitcoin-now/ 
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Костюк О.П. 
студ. гр.ОА-42 

Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП І.С. Процик 
 
ВПЛИВ ПРИЙНЯТТЯ УГОДИ ПРО ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ  

З КАНАДОЮ НА АВТОМОБІЛЬНИЙ РИНОК УКРАЇНИ 
 

Міжнародна торгівля займає надзвичайно важливе місце в 
складній системі глобальних господарських зв’язків. Міжнародна 
торгівля – це сфера відносин, в яких взаємодіють продавці та покупці 
на світовому ринку. З іншого боку міжнародна торгівля товарами та 
послугами включає зовнішні торгівельні зв’язки різних країн. 

Питаннями міжнародної торгівлі цікавилися Д. Х'юм, Адам 
Сміт, Давид Рікардо. Серед українських вчених та економістів варто 
зазначити: Р.О. Заблоцьку, Є.Канищенко та М.А. Дудченко 

В більшій мірі Україна, за допомогою спеціальних економіко-
політичних угод, посилює свій вплив на європейський ринок, проте, 
мають місце угоди ширшого сектору впливу. Прикладом є укладання 
угоди про «Зону вільної торгівлі України та Канади».  

Зона вільної торгівлі України та Канади полягає в стимулюванні 
торгівельних зв’язків двох країн.З моменту набуття чинності Угода 
відкриє для українських експортерів 98% канадського ринку товарів та 
послуг. Ввізні мита на сільськогосподарські товари будуть негайно 
скасовані, а також на всі промислові товари (крім легкових автомобілів 
із 7-річним перехідним періодом скасування ввізних мит)[1]. 

Угода про зону вільної торгівлі між Канадою та Україною 
передбачає нульове мито при ввезені вживаних транспортних засобів з 
Канади в Україну (раніше мито було 10%). Однак в угоді закладено й 
певні обмеження на ввезення авто. Ввозити дозволено лише автомобілі 
виготовлені на території Канади.  

Для бізнесу позитивним моментом є те, що ввізне мито на 
автобуси із пасажиромісткістю більше ніж 10 ос., привезених з Канади, 
нижче, аніж з Європи. 

Велика кількість автовиробників розташовують своє 
виробництво у Канаді, оскільки існує великий ринок збуту продукції, 
та близькість з США – тому таке обмеження не має вплинути на попит 
вживаних авто зі сторони українських споживачів. 

Порівняльну таблицю відсотка ввізного мита вживаних та нових 
автомобілів з Європи та Канади наведено у табл.1[2]. 

Порівнявши відсоткові ставки ввізного мита на вживані та нові авто, 
слід зазначити, що угода про зону вільної торгівлі дає можливість 
придбавати дешевші вживані авто. Проте, якщо орієнтуватися на ринок 
нових автомобілів, все ж таки менша вартість буде у авто з Європи. 
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Таблиця 1 
Відсоток ввізного мита на автомобілі з Європи та 

Канади 
Відсоток ввізного 

мита,% 
Легкові автомобілі Електромобілі Автобуси 

 
 
 
 

Європа 
 

        
Об’єм 
двигуна 

 
Стан авто 

1000-
1500 
см3 

1500-
2200 
см3 

2200-
3000 
см3 

3000+ 
см3 

повністю 
електричні 

5000+ 
см3 та 
більше 
10 ос. 

Нові 6 6 6 6 8 20 
Вживані 10 10 10 10 0 15 

Канада 
 

Нові 7 7 7 0 0 15 
Вживані 0 0 0 0 0 10 

 

Проте із впровадженням пільгових митних ставок, ставиться під 
загрозу автомобільна промисловість України, оскільки, попит на авто 
виготовлені в Україні різко падає. Причинами цього може бути: 

- застарілі технології в автомобілях; 
- низький рівень комфорту; 
- завищені ціни на автомобілі. 
Загалом у міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 

прогнозують,  що  скасування українського мита на канадські товари 
призведе до втрат для держбюджету на 1,2 млн. доларів у перший рік 
дії угоди, проте очікують, що згодом це компенсується за рахунок 
збільшення іноземних інвестицій. 

Досліджуючи вплив угоди про «Зону вільної торгівлі України та 
Канади» на вітчизняний автомобільний ринок, варто зробити такі висновки. 

Позитивними моментами є нижчі ціни на іноземні автомобілі, 
завезені з Канади за нижчими митними ставками; вища якість товарів, 
порівняно із українськими аналогами та зростання величини іноземних 
інвестицій в галузь. 

Єдиним негативом від запровадження цієї угоди – це загроза 
попиту на вітчизняні автомобілі, але поява конкуренції підштовхне 
автовиробників покращувати свою продукцію. 

 
1. Угода  про вільну торгівлю між Україною та Канадою : 

Угоду ратифіковано Законом  № 1917-VIII від 14.03.2017. 2. Асоціація 
автовиробників України [Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу: 
http://ukrautoprom.com.ua/uk/ 
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Я.О.Крохмальна  
студ. групи МЕ-13 

Науковий керівник – к.е.н., доц.,каф. ММП Є.С. Барвінська 
 

МІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ЯК ЕКСПОРТ УКРАЇНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ ТА БІЗНЕСУ 

 
Кожна наступна хвиля еміграції,а це вже передбачається 

четверта, вилучає з України,працездатну, активну частину людського 
ресурсу. Причини для кожної хвилі еміграції одні і ті ж – пошук 
кращої роботи і умов життя, незважаючи на те, що в Україні 
розпочався рух на створення робочих місць, вкладають інвестиції у 
розвиток промислових підприємств, але при цьому надзвичайно 
низький рівень оплати процесів підтримує еміграційні бажання. 

Великий відсоток населення України живе за кордоном. Проблема 
міграції на даний момент дуже серйозна,адже люди не повертаються на 
Батьківщину через різні обставини. Деякі через перспективу роботи,інші 
через пошук кращого життя. Українським людям в чужині дуже-дуже 
важко без рідних, без домівки, без національної підтримки та без звичних 
для них кав’ярень чи пам’ятних місць. Беручи до уваги українську 
діаспору в Чикаго, яка становить 20%, то можна зробити висновок, що 
надзвичайно багато людей покинули рідні місця  у зв’язку з  різними 
обставинами. Тому українці, які легалізувалися і утвердилися там, 
створюють різні осередки, де можуть проводити час,збираючись 
компанією,і ,заводячи нові знайомства. 

У США: Чикаго, є створений цілий український квартал, де є 
різні магазини,кав’ярні, кафе, ресторани з українським колоритом. Це 
прекрасна ідея,адже люди з різних куточків України  можуть 
спілкуватися, підтримувати один одного, товаришувати, та зберігати 
українські традиції. Таке місце є у Чикаго, це є ресторан «Гетьман». 
Такі заклади створюють з метою зберегти українські традиції, колорит, 
та щоб люди не забували про рідний дім. Якщо можна так 
висловитись, то це є маленький кусочок  України за кордоном. 
«Гетьман»- місце де панує українська гармонія і культура. Весь декор 
який є у даному закладі, це речі привезені з України. Там панує 
українська атмосфера та патріотичний дух,рідної Батьківщини. 

Персонал одягнутий в український національний 
костюм,українську вишиванку,яка є не лише уніформою працівників. 
Вишиванка-говорить про українське походження та  корінні регіони 
людей,адже навіть зараз ми можемо спостерігати відмінності у її 
оздобленні. Кожен регіон має свої традиційні символи, кольори та 
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візерунки. Персонал становлять українці. Говорячи відверто,можу сказати 
що це і так помітно,адже українці - люди усміхнені, щирі та добрі. 

Щодо кухні, то шеф-кухарем є українка, яка вже багато років 
живе в Америці. Страви, які готуються в даному ресторані є 
приготовані за українським рецептами,які шеф-кухар дізналась від 
своєї бабусі. Це справжні українські страви,які не залишать нікого 
байдужим. Також у цьому ресторані є музей, де висить інформація про 
всіх гетьманів України. Невід’ємною частиною музею є приладдя за 
допомогою якого готували їжу, ткали та шили одяг, також прості 
побутові речі, такі як: глиняні горщики, тарілки, кухлики та інші. 

У ресторані «Гетьман»  також є розважальна програма, це 
вокально-інструментальний колектив, та народні танці, проте це лише на 
вихідних. Тут намагаються відтворити всі національні страви, не лише для 
того щоб кожен українець пам’ятав про домівку, а й для того щоб інші 
люди-іноземці,куштували страви нашої кухні і захоплювалися нею. 

Наведений приклад, з одного боку, має великий позитивний 
результат, він нагадує, що українство має бути збережене, а з іншого, 
цей успішний ресторан наповнює бюджет США, але якщо у 
майбутньому, ці українці стануть інвесторами української економіки 
можна побажати їм великих успіхів. 

 
1. https://7days.us/getman-ukrainskij-restoran-v-chikago 
2. http://www.hetmanrestaurant.com/about-us 
3. http://www.model.poltava.ua/attachments/article 

 
 

Крисюк Вікторія 
студ. групи ОП-23 

Науковий керівник- к.е.н, доцент кафедри ММП Адамик В.В. 
 

ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 
 

Зростання національної економіки обумовлює необхідність 
запровадження нових стандартів розвитку національного бізнесу, 
налагодження зовнішньоекономічних зв’язків, формування 
конкурентних переваг країни на зовнішньому ринку.  

Серед переваг української економіки у контексті розвитку 
зовнішньої торгівлі можна виокремити той факт, що Україна знаходиться в 
центрі Європи й на перехресті багатьох транспортних шляхів. Позитивним 
чинником також є наявність кадрів із високим рівнем освіти та професійної 
підготовки, величезні природно-рекреаційні ресурси. Водночас існує багато 
проблем, серед яких: сучасна структура економічної системи, невідповідна 
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якість корпоративного управління, повільне економічне зростання, низькі 
доходи населення, стан законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні, 
корумпованість влади, бюрократизація, значна зовнішня заборгованість, 
незріла система регулювання ЗЕД тощо. Україна володіє значним 
експортним потенціалом, який зосереджений у видобувних і обробних 
галузях промисловості, а також в агропромисловому і енергетичному 
комплексах країни, однак використовується він, на жаль, недостатньо і 
вкрай неефективно. 

Негативно впливають на український експорт такі фактори: 
• низька конкурентоспроможність вітчизняної промислової 

продукції, насамперед машин та устаткування; важкий фінансовий стан 
більшості підприємств обробної промисловості та конверсійних 
виробництв; 

• недостатній розвиток вітчизняних систем сертифікації і 
контролю якості експортної продукції на фоні значного підсилення 
останнім часом вимог до споживчих і екологічних характеристик, а також 
до безпеки продукції, яка реалізується на ринках промислово розвинутих 
країн; 

• випереджаюче зростання цін на продукцію та послуги 
природних монополій порівняно зі збільшенням цін на вироби обробної 
промисловості і продукцію АПК;  

• нестача спеціальних знань і досвіду роботи у сфері експорту у 
більшості українських підприємців, а також недостатня координованість 
їх діяльності на зовнішніх ринках; 

• розрив традиційних виробничих зв’язків на пострадянському 
економічному просторі, в тому числі у зв’язку з подіями на Сході 
України; 

• збереження елементів дискримінації українських експортерів 
за кордоном, застосування методів обмежувальної ділової практики, 
зокрема картельних угод для витіснення чи недопущення України на 
перспективні ринки;  

• низький світовий рейтинг надійності України для кредитів та 
інвестицій, що утруднює використання іноземних фінансових ресурсів 
для розвитку експортного потенціалу країни; 

• норми українського законодавства, які закріплюють 
відповідальність постачальника за недоброякісну продукцію, та не 
відповідають принципам, що прийняті в міжнародній практиці[1]. 

Необхідно раціоналізувати структуру експорту товарів та послуг з 
України. Удосконалення товарної структури експорту передбачає 
поступове підвищення ступеня обробки сировинних ресурсів, збільшення 
у ній частки готової, зокрема високотехнологічної, продукції. Важлива 
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роль відводиться державній підтримці, яка полягає не лише в 
удосконаленні законодавства, поліпшенні інфраструктури, наданні 
інформаційних та консультативних послуг, сприянні участі вітчизняних 
фірм на зарубіжних виставках і ярмарках, але й наданні фінансової 
підтримки через кредитування, надання державних гарантій тощо. 

Незважаючи на значні проблеми розвитку торговельних 
відносин  України, необхідно зазначити, що з точки зору експорту 
більш привабливими для України є ринки ЄС. Також ЄС є значним 
джерелом інвестицій в Україну, необхідних для її технологічної 
модернізації та економічного розвитку. 

 
1.Зовнішня торгівля України її стан, проблеми та шляхи 

вдосконалення. — Режим доступу : 
http://osvita.ua/vnz/reports/international-relations/19076/. 
 

О.П. Кузів 
Студ. групи ЕВ-14 

Науковий керівник – к.е.н., доц. кафедри ММП Пшик-Ковальська О.О. 
 

ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 
 
В умовах глобалізації світового простору, активної міжнародної 

економічної інтеграції, розвитку ринкових відносин набули постійного 
характеру зовнішньоторгові зв’язки між державами, що проявляються 
перш за все в експортно-імпортних операціях. 

З метою більш ґрунтовного розуміння процесів 
зовнішньоекономічної діяльності розглянемо систему експортно-
імпортних операцій України. Проаналізуємо динаміку зовнішньої 
торгівлі України товарами та послугами за 2015-2016 рр. (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1 Динаміка зовнішньої торгівлі України товарами  
та послугами за 2015-2016 рр..[1] 
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Представлені дані засвідчують, що експорт України в 2016 р. 
скоротився на 3,6% в порівнянні з показником 2015 р. В той же час 
питома вага імпортованих товарів зросла на 3,7%. Показник сальдо 
зменшився на 85,9%.Розглянемо структуру торговельних партнерів та 
обсяги торгівлі України  в 2015р. та 2016 р. (рис.2,3).  
 

  
Рис.2 Структура торгівельних партнерів України  

і обсяги торгівлі за 2015 р. [1] 
 

 
 

Рис.3 Структура торгівельних партнерів України  
і обсяги торгівлі за 2016 р. [1] 
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натомість посилення з країнами ЄС, для яких щоправда на даний час 
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лишається практично незмінним [1]. Суттєво зменшився лише імпорт 
мінеральних палив, нафти та продуктів її перегонки         (-31%), що 
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пояснюється перш за все загостренням зовнішньополітичних стосунків з 
Росією як головним експортером даного виду продукції [1]. 

Таким чином, зовнішньоекономічна політика сучасної України 
знаходиться на етапі розвитку, боротьби з кризовими явищами й 
спрямована на докорінні зміни напрямку діяльності та 
перерорієнтацію на європейський ринок. 

 
1. Електронний ресурс [режим доступу]: http://ukrstat.gov.ua/  

 
К.Ю. Кундіус 

студ. групи МА-42 
Науковий керівник – к.е.н., доц.каф. ММП Г.Л. Вербицька 

 
СУТНІСТЬ ОФШОРНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ 

ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
 

Перші офшорні зони з'явилися в світі ще за часів стародавньої Греції. 
Тоді фінікійські купці здійснювали основні торговельні операції на 
пустельних островах Середземномор'я з тим, щоб уникнути оподаткування. 
Ця традиція продовжилася в середні віки. У той же час найпершої 
офшорною зоною в сучасному розумінні цього слова стала Швейцарія. За 
нею послідували Нідерланди і колишні колонії Великобританії. 

Шексон Н. пропонує розглядати офшор як податкову гавань. В 
розумінні цього автора податкова гавань – «місце, що прагне залучати 
бізнес, пропонуючи фізичним та юридичним особам політично стабільні 
можливості обходити правила, закони та норми, що діють в інших 
юрисдикціях» [3].  

Офшорні зони поділяються на: класичні офшори (з нульовим 
оподаткуванням); зони з низьким оподаткуванням; офшори з терито-
ріальним способом оподаткування; офшори, де від податків звільняються 
окремі види діяльності; зони, де від сплати податків вивільняється 
діяльність окремих юридичних осіб [1]. До класичних світових юрисдикцій 
за даними 2016 року можна віднести такі країни: Сейшели, Маврікій, 
Домінікана, СентКітс, Невіс, Ангілья, Британські Вірджінські острови, 
Кіпр, острів Мен, Гіблартар, Барбадос, Бермуди та інші. 

Офшорні зони, як правило, створюються на територіях зі 
слаборозвиненою економікою, які є непривабливими для ведення бізнесу на 
загальних підставах, з метою залучення туди великих капіталів і заробляння 
на фіксованих зборах від реєстрації компаній. На сьогоднішній день за 
різними оцінками в офшорних зонах зосереджено 20-35 трлн. доларів 
фінансових ресурсів компаній-нерезидентів. Бюджет офшорних 
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юрисдикцій наповнюється не завдяки податковими відрахуваннями, а за 
рахунок щорічних фіксованих мит, що стягуються за продовження 
реєстрації компанії. Зазвичай такі фінансові центри представляють собою 
невеликі держави з незначною чисельністю населення. І щорічних зборів 
досить для забезпечення високого рівня проживання в країні. Приплив в 
державу інвесторів і власників бізнесу дозволяє створити робочі місця. 
Прибутки компаній, які реєструють і обслуговують нерезидентні юридичні 
особи, можна порівняти з доходами від виплати реєстраційних зборів. 

Офшорні юрисдикції надають компаніям наступні переваги: 
податкові пільги, значну свободу при веденні бухгалтерської звітності,  
відсутність валютного контролю, можливість проведення операцій з 
резидентами в будь-якій іноземній валюті, списання витрат на місці, 
анонімність, таємність фінансових операцій (головним чином діє лише 
вимога інформувати владу про сумнівні операції, пов'язаних з 
наркобізнесом) [2]. При цьому внутрішній ринок позичених капіталів 
зони ізолюється від рахунків резидентів. Справа в тому, що класичний 
варіант офшорної зони передбачає господарську та фінансову 
діяльність в офшорній юрисдикції тільки нерезидентів. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що втеча вітчизняного капіталу в 
офшорні зони зумовлена несприятливим місцевим інвестиційним та 
податковим кліматом. Економічна та політична нестабільність, швидко 
змінюване законодавство, недовіра до влади, а також низький рівень 
розвитку інфраструктури фінансового ринку роблять Україну 
невигідною для ведення бізнесу та залучення інвестицій. Внаслідок 
цього інвестори віддають перевагу розміщенню коштів у бізнес-
середовищі інших країн, які характеризуються більш сприятливими 
умовами. Зважаючи на цей факт, можна відмітити, що вирішення 
проблеми відтоку капіталу через офшорні зони лежить не тільки і не 
стільки в сфері регулювання цієї сфери, як в площині перебудови 
економічної системи України та створення дружнього середовища для 
провадження господарської діяльності. 

Претензії західних країн до офшорів сконцентровані на двох 
напрямах: нечесна податкова конкуренція та "відмивання" доходів, 
одержаних злочинним шляхом. Одним із державних механізмів 
запобігання цьому явищу є відстеження фінансових операцій, за 
допомогою спеціально створених органів та систем протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. 

 
1. Волкова Ю. О. Розвиток офшорних центрів у системі 

міжнародного бізнесу / Ю. О. Волкова // Формування ринкових 
відносин в Україні – 2010 . – № 1. – С. 43-48. 2. Супрун Л. Офшорні 
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компанії у сучасній діловій практиці/ Л. Супрун // Юридичний журнал 
– 2011. – № 1. – С. 55-57. 3. Шэксон Н. Люди, обокравшие мир. Правда 
и вымысел о современных офшорных зонах / Шэксон Николас; [пер. с 
англ. А. А. Калинина]. – М. : Эксмо, 2012. – 281 с. 
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УЧАСТЬ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 
ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 

 
Ринок дорогоцінних металів – це сфера економічних відносин 

між учасниками операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним 
камінням, які котируються в золоті. Ринок дорогоцінних металів 
включає в себе сукупність різноманітних взаємовідносин між 
суб'єктами ринку на етапі розвідки, видобутку, переробки до кінцевого 
виготовлення виробів з дорогоцінних металів. Він складається з 
наступних секторів: ринок золота; ринок срібла; ринок платини; ринок 
паладію; ринок цінних паперів, які котируються в золоті.   

На сьогодні, дорогоцінні метали здобули нові функції, а саме – 
стали засобом збереження ліквідності, надійними і ліквідними 
інвестиційними активами. Тому розвиток ринку дорогоцінних металів 
є дуже важливим для України, особливо в умовах глобалізації та 
науково-технічного прогресу. 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», 
дорогоцінними металами є золото, срібло, платина, а також метали 
платинової групи у будь-якому вигляді та стані. У цьому ж Законі 
зазначається, що металами платинової групи є паладій, іридій, родій, 
осмій, рутеній [1].  

Відповідно до норм міжнародного права Україна бере участь у 
міжнародному співробітництві у сфері здійснення господарської діяль-
ності пов’язаної з обігом дорогоцінних металів та каміння. 

Основою міжнародної діяльності України є співробітництво з 
міжнародними організаціями, що утворені у співдружності країн з ме-
тою вирішення питань, пов’язаних з випробуванням і клеймуванням 
виробів з дорогоцінних металів. На даний час до таких організацій 
відносяться Конвенція з питань випробування та клеймування виробів 
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з дорогоцінних металів (Convention on the Control and Marking of 
Articles of Precious Metals), або Віденська конвенція за місцем її підпи-
сання, та Міжнародна асоціація пробірних служб.  

Також однією з форм міжнародного співробітництва є участь 
України в Міжнародній асоціації пробірних служб (IAAO), в особі 
Державної пробірної служби України. IAAO є форумом для обміну 
інформацією та розвитку технічного співробітництва між уповноваже-
ними державними пробірними службами. Україна є дійсним членом 
IAAO з 1995 року та бере участь в її регулярних засіданнях, що прово-
дяться 2 рази на рік, з правом вирішального голосу. Участь у засідан-
нях Асоціації дає змогу Державній пробірній службі оперативно знай-
омитись з найновітнішими досягненнями у сфері контролю за якістю 
дорогоцінних металів, отримувати робочі документи Асоціації, в тому 
числі такі, що містять дані по розробці міжнародних стандартів, кален-
дарні плани проведення міжнародних конференцій тощо [2]. 

Для успішного розвитку в Україні ринку дорогоцінних металів, 
основними суб’єктами якого є банки, потрібні вивчення та впровадження 
світових методологічних підходів до прогнозування руху самих 
дорогоцінних металів і формування цін на них із врахуванням світових 
тенденцій. Формування ринкової ціни золота та інших дорогоцінних 
металів є багатофакторним процесом. Вона залежить від економічних, 
політичних, спекулятивних та інших факторів. До факторів, що 
підвищують ціну дорогоцінних металів можна віднести зростання їх 
промислово-побутового споживання, підвищення інвестиційного попиту 
на такі метали, нестабільність економіки, інфляція, нестабільність 
політичної ситуації в країні або в певному регіоні світу [3]. 

 Основним фактором розвитку ринку дорогоцінних металів в 
Україні в сучасних умовах має стати використання технічного та 
фундаментального підходів аналізу ринку дорогоцінних металів, 
особливо прогнозування. З кожним роком видобування дорогоцінних 
металів на території України зменшується, що не можна сказати про 
благородні метали, збільшення яких відбувається постійно, кожний 
рік. Тому, на сьогодні, доцільно на державному рівні рішення щодо 
розвитку ринку дорогоцінних металів. 

Ціни на дорогоцінні метали в Україні також напряму залежать 
від кон'юнктури міжнародного ринку, оскільки метали безпосередньо 
завозиться до України з Швейцарії, Люксембургу, Німеччини і Росії. 
Ціни на дорогоцінні метали залежить від багатьох факторів, але 
головним з них економічна ситуація в країні. 

Також важливо правильно оцінити кожен із секторів ринку 
дорогоцінних металів. Потребує окремого дослідження ринок золото, 



 94 
 

як складова частина ринку дорогоцінних металів, а також такі сегменти 
ринку дорогоцінних металів як ринок срібла, платини та паладію. Так на 
світовому і на вітчизняному ринках дорогоцінних металів спостерігається 
тенденція збільшення попиту на срібло і паладій, так як вони є відносно 
дешевими і замінюють такі метали як золото і платину. Але якісні 
характеристики золота обумовили перетворення його в надійний 
фінансовий актив, що характеризується здатністю забезпечити захист 
заощаджень в періоди сильного інфляційного розвитку економіки країни 
та коливань на валютному ринку [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що український ринок повністю 
залежить від ситуації на міжнародних ринках. Прогнози по 
подальшому розвиткові ситуацій на міжнародних ринках дуже різні. 
Одні світові аналітики говорять про те, що можливе подальше падіння 
цін на дорогоцінні метали, інші – про те, що в довгостроковій 
перспективі ціни на золото можуть різко злетіти вгору. Сьогодні, 
спостерігається дуже складна ситуація на міжнародних ринках, і 
відповідно, точних прогнозів не може дати ніхто. 

 
1.  «Про державне регулювання видобутку, виробництва і 

використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та 
контроль за операціями з ними»: Закон України від 18 листоп. 1997 р. 
№ 637/97–ВР // Відомості Верховної Ради України. − 1998. − № 9. − 
34 с. 2. Стан ринку ювелірних виробів з дорогоцінних металів та 
коштовного каміння в Україні – [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://dspace.nuft.edu.ua. 3. Ринок дорогоцінних металів 
України та перспективи його розвитку – [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua. 
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ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ  

В СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 
Відсутність або недоступність в деяких країнах пропозицій 

сучасної якісної вищої освіти зумовили появу та стрімкий розвиток 
такої форми зовнішньоекономічних відносин, як експорт-імпорт 
освітніх послуг. Вищі навчальні заклади більшості розвинених країн 
щорічно нарощують кількість студентів-іноземців, що забезпечує їм 
додатковий прибуток, надає можливості для розвитку і підвищує 
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рівень їх конкурентоспроможності на світовому ринку освітніх послуг. 
Україна має значний потенціал для зміцнення своїх позицій на 
світовому ринку, але використовує його не повною мірою, що залишає 
їй можливості для нарощування свого потенціалу. 

З другої половини ХХ століття освіта в розвинутих державах 
світу перетворилася на експортно-орієнтовану галузь економіки, яка 
забезпечує стабільний приплив фінансових коштів у національну 
економіку, і стала новою формою міжнародних економічних відносин, 
що сприяє реалізації геополітичних і економічних інтересів країни. Це 
відіграло значну роль у формування наприкінці ХХ століття світового 
ринку освітніх послуг, ємність якого на сьогодні становить близько 
100 млрд. дол. США, із них понад 60 млрд. дол. припадає на освітні 
послуги вищої освіти [4]. 

Розуміючи важливість і значення нарощування кількості 
іноземних студентів та необхідність державного регулювання цього 
процесу, у США було створено спеціальну федеральну службу для 
контролю за процесом набору та подальшого навчання іноземних 
студентів. Схожі державні органи функціонують у Великобританії, 
Німеччині, Франції та деяких інших розвинених країнах. 

За даними МОН України у вітчизняних ВНЗ здобувають освіту 
понад 64 тис. іноземних студентів [1]. Це лише біля 3 % від загальної 
кількості студентів в Україні, в той час як у провідних країнах світу цей 
показник становить 10 – 20 % і вони прагнуть збільшити його до  
25 – 30 % [2].  

Серед загальної кількості іноземних студентів в Україні найбільше 
представників, Азербайджану – 14,5 %, Індії – 12,1 %, Туркменістану – 
10,2 %, Мароко – 7,2 %, Грузії – 5,6 %, Нігерія – 5,4 Йорданія – 3,8 % і 
Узбекистан – по 3,4 %, Китаю – 3,8 %, Єгипет – 3,1 % [1]. 

МОН розробляє низку заходів для виправлення цієї ситуації. 
Про це йшлося під час виступу Міністра освіти і науки України Лілії 
Гриневич на міжнародній конференції «Актуальні питання навчання 
іноземців в Україні у 2017-2018 навчальному році». 

В українській освіті іноземних студентів приваблює відносно 
низька вартість навчання, фундаментальність окремих освітніх 
напрямів, репутація провідних українських університетів, що 
зберігається протягом багатьох років.  

Слід зазначити, що важливе значення для іноземних студентів 
має мова навчання. Українські виші пропонують іноземцям 109 
навчальних програм українською (39,47 %) і скільки ж російською 
мовами, 54 англомовних навчальних програми (19,23 %) і лише 3 
програми (1,11 %) французькою та 2 (0,73 %) німецькою мовами [1]. 
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Україна володіє реальним потенціалом, що дозволяє їй зайняти 
гідне місце в світовій освітній спільноті. Нашою країною накопичений 
значний досвід підготовки фахівців для зарубіжних країн. Щорічно 
Україна може навчати біля 500 тис. іноземних студентів. З 
урахуванням діючих цін на освітні послуги це могло б приносити 
щорічний дохід у сумі близько 1 млрд. дол. США [3]. 

 
1. Іноземні студенти в Україні, [Електронний ресурс]. Режим 

доступу :  http://studyinukraine.gov.ua/uk/zhittya-v-ukraini/inozemni-
studenti-v-ukraini/ 2. Моніторинг інтеграції української системи вищої 
освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового 
дослідження : аналіт. звіт / [Т. В. Фініков, О. І. Шаров, В. І. Терещук 
та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Фінікова, О. І. Шарова. – К. : Таксон, 2014. – 
144 с. 3. Оболенська Т. Є. Експортний потенціал України на світовому 
ринку освітніх послуг / Т. Є. Оболенська // Вчені записки : зб. наук. 
праць ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана». – № 14. – 2011. – С. 209 – 217. 4. Татомир І. Л. 
Популяризація процесів інтернаціоналізації як виклик системі вищої 
освіти держави / І. Л. Татомир // Вісник соціально-економічних 
досліджень : зб. наук. праць Одеського національного економічного 
університету. – № 1 (52). – 2014. – С. 86 – 91. 
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УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  
НА МІЖНАРОДНОМУ ІНТЕРНЕТ-РИНКУ 

 
Інтернет-ринок – це торговий сектор, де пропонується якась 

продукція в інтернеті.  
Internet-ринок є відкритий і доступний як для компаній, 

підприємств, так і для фізичних осіб. 
На даний час міжнародний інтернет-ринок України не дуже 

прогресує, але він знаходиться на стадії розвитку. Спочатку, мав риси 
подібні до Росії, але впродовж двох років намагається характерно 
змінити їх, щоб стати автономним. На даний момент на інтернет-ринку 
активно працюють такі компанії як: Rozetka, Moyo, Comfy, Lamoda, 
Repka, якими вже почала користуватися Європа. 

На сьогоднішній день можна назвати такі результати діяльності 
інтернет-магазинів України: за 2016 рік об’єм інтернет торгівлі склав 
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понад 2 трильйонів доларів; тільки в Україні кешбек сервіс нараховує 
312 торгових площадок та більше 3 мільйонів одиниць продукції 
різного напрямку; знижки в каталозі акцій варіюються від 1% до 90%; 
реально придбати як необхідну річ за мізерну ціну (від 10 грн) та 
отримати невеликий кешбек, так і ексклюзив; середня економія 
коштів складає 25-30% відносно ринкових цін та покупок через деякі 
онлайн-точки [1]. 

Кешбек - повернення частини коштів (грошей), витрачених на 
придбання, оплату товарів або послуг. Така система діє в Україні й у 
цілому світі [2]. 

Найбільш розвиненою сфера інтернет-торгівлі є в таких країнах 
як: Китай (Аліекспрес, Alibaba), США (Ebay, Amazon). Їхнім успіхом 
стало те, що пропонувати вони почали виключно якісну продукцію за 
помірними цінами; прибутки компаній базувалися на відсотках від 
продаж кожної одиниці товару; для розвитку своїх інтернет-магазинів 
компанії вклали чимало, але це окупилося. 

Дуже багато країн стикнулися з такими проблемами розвитку 
інтернет-торгівлі: конфіденційності та безпеки; зростання вимог до 
технологічної ланки інтернет-магазинів; шахрайство з після оплатою. 

Щоб українські підприємства змогли активніше розвиватися у 
сфері міжнародного інтернет-продажу, їм потрібно: дослідити 
асортиментну і цінову структуру товарів і послуг на міжнародному 
ринку; вивчати та аналізувати товари інших країн; просувати 
продукцію через акції, знижки для постійних клієнтів, так як це є в 
Китаї; прислухатися до відгуків клієнтів і робити висновки. 

Щодо продукції, яка користується попитом на міжнародному 
інтернет-ринку, то це: мобільні телефони, смартфони, комп'ютерна 
техніка, ноутбуки і аксесуари до електроніки, товари для дому, 
побутова техніка та інструменти, товари для дітей, товари для 
шкільного навчання і офісної роботи, косметичні товари і товари для 
здоров'я, товари для автомобілів, прикраси і годинники, одяг, 
спортивні товари, книги, продукти харчування [3]. 

Також в Україні стабільно розвиваються послуги з розробки 
програм, програмного забезпечення, які теж пропонуються на 
міжнародному інтернет-ринку. 

Найбільшу перевагу покупок в інтернеті люди надають 
побутовій та комп’ютерній техніці, книгам, не відстають у продажі 
косметика, парфумерія та одяг. 

Основні напрямки розвитку міжнародної інтернет-торгівлі в 
Україні є: продаж споживчих товарів, продаж будівельних матеріалів,  
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реалізація послуг, створення шопінг-клубів, розвиток інтернет-
аукціонів та продажі зі знижками. 

Фактори, які впливають на розвиток українського інтернет-ринку 
на міжнародному рівні: стримуючі - ризик шахрайства, відсутність 
гарантії, складна процедура повернення; стимулюючі - низька ціна, 
економія часу, вибір способу оплати; підсилюючі - акції, повнота 
інформації щодо доставки, інформація про товар; нейтралізуючі - 
можливість залишати коментарі, фото та відео продукції у використанні, 
інформація про вартість доставки, інформація щодо процедури 
повернення продукції, способів та термінів повернення грошей, надання 
можливості вибору транспортування, функціональність сайту, можливість 
оплати продукції під час одержання. 

Зважаючи на ранній розвиток ринку Інтернет-торгівлі в Україні, 
світовий досвід у цій сфері є дуже актуальним та корисним. Інтернет-
торгівля є перспективною сферою, що дає можливість підприємствам 
виходити на міжнародні ринки без залучення посередників і 
максимально охопити цільову аудиторію. 

 
1. Міжнародна система продажів та купівель – прорив в 

інтернет торгівлі [Електронний ресурс] / Економічна правда. – 2017. – 
Режим доступу до ресурсу: 
https://www.epravda.com.ua/publications/2017/04/4/623439/. 2. Кешбек 
[Електронний ресурс] / 2015. – Режим доступу до ресурсу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кешбек. 3. [Електронний ресурс] / Режим 
доступу до ресурсу: https://depcount.com/ua/cashback/rozetkaua. 
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ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ  

НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 
 

Сучасні трансформаційні процеси світової економіки є вагомим 
каталізатором економічного розвитку України. Для того, щоб стати 
членом Європейського Союзу (далі у тексті – ЄС), країні необхідно 
виконати цілий ряд умов, найвагомішою із яких є стабілізація 
української економіки. Тому пріоритетним напрямом інтеграційної 
діяльності України є співпраця із ЄС. 

Вагомим аспектом розвитку економіки України є зовнішньо-
економічна діяльність, оскільки експортно-імпортні операції є 
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особливим видом економічної діяльності, щільно пов’язаної з усіма 
галузями господарської системи України. Міжнародні операції 
зумовлюють розвиток вигідної торгівлі та сприятливого інвестицій-
ного клімату в країні [1, с. 75]. 

Одним із факторів впливу на динаміку валового внутрішнього 
продукту (далі – ВВП) є зовнішня торгівля, яка є основним джерелом 
фінансових ресурсів країни. Науковцями вже давно доведений 
позитивний вплив експортно-імпортної діяльності України на 
зростання ВВП, особливо в умовах конкурентоспроможності 
національної продукції. Динаміка експортно-імпортних операцій 
товарів та послуг і показника ВВП України впродовж останніх років 
вказує на позитивні тенденції. Основний експорт українських товарів 
та послуг здійснювався до країн СНД, Європи та Азії. Основними 
імпортерами для України є країни Європи та СНД  [1, с. 75-76]. 

Пожвавлення інвестиційних тенденцій є основним завданням у 
контексті трансформації економіки України, а також її реструктуризації, 
інтеграції в Європейський Союз. ЄС є найбільшим іноземним інвестором 
України. Створення сприятливого ринку інвестицій та ефективна 
реалізація інвестиційної політики є одними з пріоритетів економічного 
розвитку України. Європейська інтеграція може забезпечити гідне місце 
України у світі економічних відносин [1, с. 78]. 

На сьогодні українське підприємництво активно пожвавлює 
економічну діяльність. Найбільш перспективними напрямами для 
українських підприємців є сільське господарство (зокрема, 
виробництво екологічно чистої продукції, що активно розвивається 
останніми роками в Європі), розвиток інформаційних технологій 
(розробка нового програмного забезпечення українськими ІТ-
фахівцями), розвиток венчурного підприємництва (фінансування 
перспективних ідей) [2, с. 70]. 

Вагомими перевагами вступу України до Європейського Союзу 
є [3, с. 43]: 

-  запровадження інститутів ринкового регулювання ЄС у країнах-
кандидатах сприятиме зменшенню обсягів контрабандних торговельних 
операцій; 

-  підвищення рівня життя населення;  
-  стабілізація на макроекономічному рівні, вихід на світові ринки 

для експорту українських товарів та збільшення інвестицій в економіку 
України,  

-  підвищення конкурентоспроможності українських підприємств 
завдяки впровадженню європейських стандартів у виробництво [3, с. 43]. 
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Отож, євроінтеграційні процеси в Україні допомагають 
позитивно трансформувати економіку України та здійснюють 
безпосередній вплив на інвестиційно-інноваційної діяльність, 
підприємництво, зовнішню торгівлю, рівень життя населення. На 
сьогоднішньому етапі розвитку економіки відбувається імплементація 
економічних стандартів ЄС в Україні, тому подальша євроінтеграція 
допоможе зміцнити економіку держави.  
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ВПЛИВ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ  

НА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ 
 

Одними з головних показників економіки країни є рівень 
заробітних плат та доходів населення. Разом із тим серед факторів, що 
впливають на міграцію, ключову роль відіграють доходи населення. 
Тому доцільно відобразити структуру доходів населення з метою 
оцінювання вагомості їх впливу на міграційні процеси в країні. 

Аналіз структури доходів населення України станом на І 
квартал 2017 р. засвідчує, щоосновним доходом населення є заробітна 
плата, яка становить 47%[1].Зважаючи на це доцільно проаналізувати 
динаміку темпів приросту індексу споживчих цін (ІСЦ) 
тапрожиткового мінімумуза 2010-2016 рр., оскільки він є основою 
формування мінімальної заробітної плати, У результаті 
спостерігається ситуація невідповідності темпів приросту 
прожиткового мінімуму та ІСЦ, оскільки протягом досліджуваного 
періоду величина прожиткового мінімуму зростала повільними 
темпами при швидких темпах зростання ІСЦ [1]. Як наслідок, офіційна 
заробітна плата не здатна задовольнити оптимальний рівень життя, що 
спонукає населення до пошуку інших джерел доходу. 
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Рис.1. Темпи приросту ІСЦ та прожиткового мінімуму  
за 2010-2016 рр.[1] 

 
Інструментом дослідження впливу доходів населення на 

міграційні процеси було використано модель макроекономічної 
рівноваги Дж. М. Кейнса. Динаміка витрат на споживання, загального 
та наявного доходів за 2010-2015 рр[1]дає підстави стверджувати, що 
протягом усього досліджуваного періоду витрати на споживання 
перевищують як загальний, так і наявний дохід. Відповідно можемо 
обчислити та навести динаміку граничних схильностей до споживання 
та заощадження (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Граничні схильності до споживання та заощадження  
протягом 2011-2016 рр. 

 
Протягом досліджуваного періоду гранична схильність до 

споживання перевищувала 1, що є порушенням макроекономічної 
рівноваги в моделі Кейнса. Відповідно, споживання зростало більшими 
темпами ніж доходи, тому населення жило у борг або використовувало 
заощадження. Швидке зростання величини споживчих витрат також 
пов’язане зі зростанням індексу споживчих цін та наявністю додаткових 
доходів. 

За даними соціологічного дослідження Балакірєвої О.М. та Білоуса 
Є.В. встановлено, що для 48,5% тих, хто отримує «тіньовий» дохід, 
«тіньові» надходження становлять більше, ніж половину загального 
доходу[2]. Для 11,3% серед усіх опитаних (42,2% серед осіб, які отримують 
«тіньові» доходи) неофіційні доходи становлять 76% та більше від усього 
особистого доходу[2].Виявилось, що найвищі частки «тіньових» доходів 
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мають групи населення, які є потенційними мігрантами: самозайняті 
(23,7%), некваліфіковані працівники (21,2%) та студенти (23,6%) [2]. Це 
свідчить про те, що різні професійні групи матимуть різні можливості 
отримання «тіньових» доходів вдома та закордоном. 

У результаті дослідження було виявлено, що низький рівеньоплати 
праці в Україні створює сприятливі умови для міграції населення, яка 
впливаєна формування «тіньових»доходів населення. Відповідно, 
населення отримує додатковий прихований дохід, за рахунок якого 
витрати на споживання зростають швидше за офіційний наявний дохід. 

 
1. Офіційна статистична інформація. [Електронне джерело]: 

сайт Державної Служби Статистики України.– Режим 
доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/ 2. 2.БалакірєваО.М. Тіньові доходи 
та інші позаправові практики населення: масштаби та динаміка / О. 
М. Балакірєва, Є. В. Білоус // Український соціум. - 2015. - № 3. - С. 
146-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_3_16 
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТАНДАРТІВ ЄС  
В УКРАЇНІ – ШЛЯХ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Угода про асоціацію між Україною та ЄС – це комплексний 

документ, імплементація якого передбачає модернізацію економіки 
України і реформування її інститутів. 

Рекомендації щодо імплементації Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС розроблені на основі аналізу досвіду європейської 
інтеграції країн Центральної та Східної Європи. Безумовно, досвід цих 
країн є корисний для України з огляду на ряд певних характеристик. 
По-перше, ці країни пройшли шлях трансформації економічної 
системи від адміністративно-командної до ринкової. По-друге, 
структура їхнього господарства була і певною мірою залишається 
певною мірою подібною до структури національної економіки 
України: вони є промислово-аграрними державами. По-третє, на 
початку їхнього шляху євроінтеграції економіка і торгівля певною 
мірою була зорієнтована на ринки Росії. Проте, під впливом процесів 
євроінтеграції та глобалізації наприкінці 90-х років східноєвропейські 
країни подолали трансформаційну кризу і перейшли до стадії 
економічного зростання. 
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Проаналізувавши останні дослідження та публікації вчених, слід 
виділити наукові праці, присвячені проблемі імплементації Угоди про 
асоціацію України та ЄС, зокрема роботи В. Мовчан, М. Емерсона, І. 
Бураковського, І. Коссе, О. Бетлій та інших. У працях перелічених 
авторів обґрунтовано основні результати аналізу впливу імплементації 
економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Основною стартовою точною для створення та розвитку зони вільної 
торгівлі можна вважати тарифну лібералізацію. Зона вільної торгівлі  майже 
повністю дозволяє реалізувати торгівлю товарами між Україною та ЄС, 
проте зі значною асиметрією[1, c.36]. Суть її полягає в тому, що ЄС повинен 
скасувати свої мита раніше, ніж це має виконати Україна 

Внаслідок складних стосунків України та Росії, а також політичного 
тиску зі сторони останньої, імплементація стандартів ЄС тимчасово були 
припинені. Проте, ЄС відкрив доступ на свій ринок і запровадив для 
України спеціальні «автономні» торговельні преференції. За даними 
Європейської Комісії, Україна та ЄС скасують 99,1% та 98,1% їхніх мит 
відповідно. Завдяки такій можливості українські експортери заощаджу-
ватимуть 487 млн. євро на рік внаслідок зниження імпортних тим ЄС [2]. 

Спеціальні «автономні» преференції використовуються зараз не в 
повному обсязі через припинення виробництва на тимчасово 
окупованих територіях, наявні логістичні проблеми та тенденції до 
зниження цін на світових ринках. Внаслідок значного скорочення 
економічної співпраці та скорочення торгівлі між Україною та Росією 
частка ЄС в українському експорті та імпорті збільшилася. Як результат 
такої ситуації змістилась і структура експорту до ЄС у бік машин та 
устаткування, жирів та олій, готових харчових продуктів і продукції 
тваринного походження [1, c. 40-45]. 

Однак для низки сільськогосподарських товарів безмитна торгівля 
на цей момент залишається обмеженим через існування тарифних квот. З 
огляду на це тарифні квоти не є єдиним та ключовим обмеженням 
українського експорту в ЄС до того періоду, доки не будуть 
запровадженні стандарти безпечності харчових продуктів[3,c.5-8]. 

Спеціальні захисні заходи, запроваджені для української 
автомобільної промисловості, є основним джерелом захисту, який 
допоможе українським виробникам у короткостроковій перспективі, 
але розплачуватися за це доведеться їх інтеграцією в 
конкурентоспроможні європейські ланцюжки постачання та 
додатковим тягарем, що ляже на плечі споживачів [4, c.15-17]. 

Отже, імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС – 
тривалий процес, який тільки розпочався. В ході імплементації 
відкриватимуться нові можливості для економіки України і 
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створюватимуться нові виклики, які потребуватимуть поглиблення і 
розширення відповідних досліджень. 
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СИСТЕМА АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ РИЗИКІВ  
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗЕД ХОЛДИНГОВОЮ КОМПАНІЄЮ 

 
У сучасному світі кожен знайомий з такими поняттями, як 

зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоторговельні операції, експорт, 
імпорт. Імпортерам та експортерам доводиться враховувати безліч 
факторів, які впливають або можуть вплинути в подальшому на 
зовнішньоторговельні операції, переглядають як фінансову сторону 
договору, так і політичну складову. В зовнішньоекономічній діяльності 
ризиком є  небезпека втрат з вини свого партнера,  економічні,  політичні 
зміни в країнах імпорту/експорту. Тому вкрай важливим стає знання всіх 
видів ризиків, які можуть виникнути в процесі міжнародного 
товарообміну. Не варто забувати і про заходи боротьби з ризиками, які 
допоможуть мінімізувати втрати або усунути їх зовсім. При всіх існуючих 
ризиках підприємець повинен вміти діяти в будь-яких ситуаціях.  

Ризик - це завжди ймовірність втратити конкретний капітал [1], Під  
зовнішньоекономічним ризиком розуміти можливість позитивних та 
негативних відхилень від прогнозованого бажаного результату прийнятих 
рішень[2], пов’язаних з інтеграцією вітчизняного підприємства у світову 
економіку та здійсненням зовнішньоекономічних угод. 

Нестабільність і нестійкість економічних відносин в країні стали 
факторами, що підсилюють значення функціонування та розвитку 
інтегрованих форм господарювання, зокрема, таких як холдинги.  
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Холдинг – це система комерційних організацій, які об'єднуючись, 
бажають досягти, як правило,  посилення конкурентних переваг і 
зміцнення ринкових позицій за рахунок збільшення частки на ринку тощо. 

Основні принципи функціонування системи управління 
зовнішньоекономічною діяльністю визначаються тим, що ЗЕД є 
складовою основних бізнес-процесів підприємства. Середовище, в 
якому здійснюється зовнішньоекономічна діяльність багатофакторне, 
включає вихід на міжнародні ринки, взаємодію з представниками 
різних національностей і культур тощо. 

Головною причиною виникнення ризику в діяльності суб'єктів 
ЗЕД на світовому ринку є: 

1. Залежність результатів зовнішньої торгівлі (експортно-
імпортних потоків) від зовнішніх факторів (взаємодія із зовнішніми 
організаціями, державними регулюючими органами митно-валютного 
контролю тощо). 

2. Постійна мінливість: політико-економічна нестабільність і 
зовнішній інтеграційний курс держав, споживчий попит та ін. 

Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності 
підприємств передбачає виявлення і оцінку ступеня ризиків, які 
загрожують майну, нормальному веденню економічної діяльності і, як 
наслідок, фінансових результатів діяльності суб'єктів ЗЕД. 

Для компанії, яка є холдинговою структурою, що безпосередньо 
здійснює зовнішньоекономічні операції, а також володіє іноземними 
дочірніми підприємствами, які, відповідно, продовжують ланцюжок 
зовнішньоекономічної операції, доставляючи товар до кінцевого 
споживача, пропонується використовувати наступні процедури аналізу 
і контролю (табл.1). 

Таблиця 1 
Процедури аналізу та контролю ризиків  

при здійсненні ЗЕД холдинговою компанією 
 

Тип ризику Контроль і процедури зниження ризику 
Ризик невиконання 
зобов'язань 

Інформація про постачальника і гарантії виконання 
контракту. Операційні методи, розгляд угод 
кредитним комітетом компанії 

Ціновий ризик Хеджування (свопи і фьючерси). Торгова, цінова 
політика 

Валютний ризик Валютне хеджування 
Аналіз і прогнозування курсу валют 

Ризик якості Знання ринку виробників. Операційні методи 
Ризик оплати Акредитиви, страхування, затверджена кредитна 

лінія 
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Отже, зовнішньоекономічній діяльності підприємств холдинго-
вого типу притаманне різноманіття ризиків, як наслідок великого 
числа факторів, від яких залежить кінцевий результат 
зовнішньоекономічних операцій.  

 
1. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. д.е.н.,проф. 

Л.Г. Мельника. - Суми: Університетська книга, 2012. - 864 с.  
2. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 
К.: «Академвидав». – 2003. – 416 с. 

 
Д.А.Несміян 

студ. групи ЕВ-22 
Науковий керівник – ст. викл. каф МПП.В.В. Лакіза  

 
ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
Протягом останніх років зовнішньоторговельні обороти товарів 

України значно зменшились під дією зниження рівня світових цін на 
сировинні товари, обмеження доступу до кредитних ресурсів, 
скорочення енергоспоживання і, чи не найбільше, під впливом 
збройного конфлікту та торговельних обмежень з боку Російської 
Федерації. Проте саме ці негативні чинники є передумовами 
формування нового українського ринку проєвропейської орієнтації.  

Укладення Угоди про асоціацію між Україною та країнами 
Європейського Союзу, а також запровадження в межах цієї Угоди 
Зони вільної торгівлі відкривають додаткові можливості для розвитку 
вітчизняної економіки, оскільки виникають перспективи освоєння 
ринку європейських країн, з’являються стимули підвищення 
показників якості, безпечності та екологічності продукції. 

З економічної точки зору важливість євроінтеграції підтверджує 
постійне зростання питомої ваги країн Європи у структурі зовнішньої 
торгівлі України, в експорті якої частка ЄС з 29 % у 2014 р. досягла 
33% у 2016 р., а в імпорті - з 40 % у 2014 р. збільшилась до 45 % у 2016 
р. В експорті товарів до країн ЄС спостерігалося зростання обсягів у 
переважній більшості галузей, за винятком продукції мінеральних 
продуктів та хімічної промисловості. У 2016 р. найбільше до ЄС 
зросло постачання різних промислових товарів (на 149,7 млн. дол.), 
машинобудування (на 125,0 млн. дол.), деревини та паперу (на 103,8 
млн. дол.), продукції легкої промисловості (на 76,4 млн. дол.) і 
продукції АПК та харчової промисловості (на 73,8 млн. дол.) [1]. 
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Однак, незважаючи на позитивну динаміку поставки української 
продукції, поступове зниження тарифів і збільшення квот найближчим 
часом Україні не вдасться повністю компенсувати потенційні збитки 
від втрати російських ринків. Найбільше від втрат потерпає експорт 
машинобудування через обмеження ввезення вагонів, які займали 
близько 20% обсягів експорту в 2011 р. (найбільша частка за всі роки). 

До того ж, ці кошти не будуть компенсовані на світових ринках 
у зв’язку із невідповідністю продукції машинобудування стандартам 
ЄС та низьку конкурентоспроможність. Без відповідного процесу 
модернізації техніки та технології вітчизняна продукція машинобуду-
вання може потрапити лише на ринки третіх країн.  

Втрат зазнають і виробники продукції металургії, на яку у 2013 
р. припадало 23,1% експорту на ринки країн Митного союзу. Проте 
зменшення митних бар’єрів у ЄС сприятливо позначиться на 
нарощуванні обсягів експорту продукції даної групи.  

Значно краща ситуація спостерігається з обсягами продажу 
продукції АПК, частка якої у експорті на ринки країн Митного союзу 
2013 р. складала 16 %. Зменшення мита та водночас збільшення квот з 
боку ЄС дасть можливість відшкодування суттєвої частини втрат. 

Отже, підписання Угоди про асоціацію між Україною та країнами 
ЄС, зокрема створення Зони вільної торгівлі, вимагає активних і рішучих 
заходів не стільки у міжнародній економічній політиці, як у внутрішній. 
Україна має гостру потребу в оновленні та осучасненні економіки, яка 
характеризується застарілістю та зношеністю основних засобів і 
промислово-технічної бази. Відсутність як таких виробничих 
потужностей спричиняє проблеми в імпортозаміщенні та призводить до 
низької конкурентоспроможності на європейському ринку. Саме тому 
виникає необхідність розширення вітчизняного виробництва, що 
відповідатиме міжнародним стандартам, і спрямовування фінансових 
ресурсів на розвиток інновацій та високих технологій. 

 
1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 

Підсумки експорту за 2016 рік / [Електронний ресурс] – Режим 
доступу:http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=2d7f80e7-
7185-4b08-8e87-
2e21bb922b9a&title=MinekonomrozvitkuPidbiloPidsumkiEksportuZa201Rik  
2. Власюк О. С. Фінансові аспекти розширення ринків збуту та 
стимулювання розвитку внутрішнього ринку в умовах запровадження 
зони вільної торгівлі з ЄС / О. С. Власюк // Фінанси України. - 2014. - 
№ 4. - C. 46-60.  3. Національний банк України. Статистика 
зовнішнього сектору / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МИТНОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
З моменту проголошення Україною стратегічної мети як 

інтеграція в європейське суспільство, стало зрозумілим, що на це 
знадобиться багато часу і зусиль. Проте, і до сьогодні залишаються 
розбіжності у національних митних правилах і процедурах 
проходження державного кордону. Основними бар’єрами, які 
гальмують процес євроінтеграції України є тривалий час проходження 
процедур перетину кордону та високий рівень корупції на митниці. 

Щоб усунути вище перелічені проблеми і адаптувати українське 
законодавство до норм ЄС та СОТ, уряд здійснив низку реформ, 
пов’язаних із митною системою України.  

Перш за все, на митницях почала діяти автоматизована система 
митних послуг «Єдине вікно». Вона дозволила скоротити число 
документів і автоматично обмінюватися інформацією, яка є 
необхідною при перетині державного кордону. Також, онлайн-система 
допомогла зменшити тривалість проходження даної операції. Ця 
реформа вплинула і на скорочення людського фактору в процесі 
прийняття рішень, що знизило корупцію на митних постах [1]. 

Наступна значуща трансформація - введення фото- та відеофіксації 
оглядів товарів чи транспортних засобів на митниці. Ця реформа посприяла 
підвищенню контролю і  прозорості у діяльності митних постів. 

Також для зниження рівня контрабанди було створено мобільні 
групи. Вони складаються із працівників фіскальної та прикордонної 
служб, Національної поліції. Найбільш ефективно такі групи проявили 
себе у боротьбі із «цигарковою мафією» у західних областях України.  

Крім вищезгаданих реформ, істотно виплинула на поліпшення 
роботи українських митниць Єдина міжрегіональна митниця. До її 
функцій відноситься моніторинг діяльності митниць та виїзд, у разі 
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потреби, на місце порушення.  І навіть попри  те, що даний  орган 
почав функціонувати відносно нещодавно, а саме з 1 травня 2017 року, 
вже видно результати роботи, серед них: зменшення кількості митних 
правопорушень та забезпечення повноцінного контролю товарів, які 
перетинають  кордон.  

З 2015 року і до сьогодні, в Україні функціонує «митний 
експеримент», у якому бере участь Волинська, Львівська, Чернівецька, 
Одеська області та місто Київ. Суть експерименту полягає у тому, що 
50 % цих додаткових коштів спрямовуються на покращення 
інфраструктури регіону. Результати цієї програми дуже вагомі: 
протягом минулого року було залучено у Волинській області 219 млн 
грн, Одеській – 88 млн грн, Львівській – 738 млн грн та у Чернівецькій 
– 120,5 млн грн на реконструкцію і ремонт доріг державного значення.  
За ці кошти було відремонтовано 1000 км. дорожнього покриття, що 
являється рекордною кількістю за роки незалежності України [2]. 

Усі наведені вище реформи сприяли додатковому надходженню 
до бюджетної системи України. Загалом, за січень-квітень 2017 року 
митниця перерахувала до державного бюджету 94,4 млрд. грн. митних 
платежів, що перевищило заплановані показники на 11,1 млрд. грн. [3]. 
Такі позитивні зміни забезпечують покращення інфраструктури країни 
і вже на цей рік планується відремонтувати близько 2,5 тис. км. 
автомобільних доріг і 80 мостів [4]. 

Отже, на сьогодні уже проведено певні реформи митної системи 
України, які допомагають українській митниці відповідати 
європейським стандартам. До того ж, якщо і надалі не менш активно і 
результативно будуть проводитися реформи, то буде створено 
високорозвинену митну систему європейського рівня.  

 
1. «Єдине вікно»: перші кроки на шляху до змін на Волині 

[Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 
http://4vlada.com/blogs/974/50323. 2. Митний експеримент та дорожній 
фонд [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 
http://dyvys.info/2017/03/20/mytnyj-eksperyment-ta-dorozhnij-fond  3. Якісна 
транспортна мережа - економічний розвиток територій. Дорожній 
експеримент в Україні сприяє відновленню шляхів [Електронний ресурс]. – 
2017. – Режим доступу до ресурсу: 
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5465 4. Експеримент із 
спрямуванням митних надходжень на ремонти доріг поширять на усі 
області України [Електронний ресурс]. – 2017. Режим доступу до ресурсу: 
https://zaxid.net/eksperiment_iz_spryamuvannyam_mitnih_nadhodzhen_na_re
monti_dorig_poshiryat_na_usi_oblasti_ukrayini_n1415003  
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ПРОБЛЕМА ВРАЗЛИВОСТІ КОРДОНІВ УКРАЇНИ  
ДО КОНТРАБАНДНИХ ТОВАРОПОТОКІВ 

 
Україна – найбільша країна Європи з одним із найскладніших 

кордонів. Вигідне географічне положення дозволяє їй  активно 
торгувати з усіма державами світу, насамперед із сусідами, в тому 
числі в межах транскордонної співпраці. 

Проте чим довші  кордони, тим більшої відповідальності вони 
вимагають від своєї держави, оскільки якщо у держави слабкий кордон 
вона стає вразливою перед нелегальною міграцією та контрабандою 
основними проблемами української прикордонної служби та митниці. 
Для цього використовуються комплекси технічних засобів для 
забезпечення безпечного функціонування державного кордону, та 
через брак, а інколи і відсутність дієвих технологій надалі не можуть 
стежити за усією протяжністю границі .  

Через важке економічно-політичне становище України 
громадяни починають застосовувати нелегальні способи заробітку , а 
часткова відсутність контролю кордону тільки мотивує їх до цього. 
Стежками вони переходять державний кордон, зазвичай несучи  на 
собі цигарки, бурштин, алкогольні напої або наркотичні речовини. Не 
менш популярним є використання новітніх технологій таких як 
вантажний квадрокоптер-один з найбезпечніших методів перевезення 
нелегальних товарів. 

Ще більші проблеми виявлені на самих контрольно-пропускних 
пунктах, де корупція та повновладдя завдають збитків державі, а 
штучні черги відбивають будь-яке бажання мати справу з митницею. 
Згідно з даними офіційної статистики, у 2015 р. незаконна торгівля 
України з Білорусією, Польщею, Угорщиною, Словаччиною та 
Румунією становила понад 2 млрд. дол. США, з усіма країнами світу – 
понад 12 млрд. дол. США [3]. 

У зв’язку з усіма цими чинниками уряд запропонував провести 
чітку реформу митної служби передусім, для подолання корупції та 
безвідповідальності. Для того, щоб втілити ці зміни, потрібно 
посилити контроль над працівниками митниці та провести повну 
переатестацію кадрів. Звільнення великої кількості службовців, які 
зловживали своїми повноваженнями, підвищення заробітної платні та 
кримінальна відповідальність зможе знизити рівень корупції, 
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безвідповідальності, а також послабить тиск  вищих чинів на 
працівників границі, оновивши систему електронних декларацій 
можна буде зменшити чергу на кордоні та вартість товарів, а 
оновлення митної бази дозволить швидше та якісніше здійснювати 
належну перевірку. Необхідним також є збільшення кількості 
працівників які зможуть ретельніше виконувати свої обов’язки, 
відкриття нових контрольно-пропускних пунктів, підвищити якість 
перевірки кордону між пунктами пропуску. 

 
1.Федчишин Ю. Реформа митниці. Повна зміна системи. 

[Електронний ресурс] — Режим доступу: 
https://dt.ua/macrolevel/reforma-mitnici-povna-zmina-sistemi-_.html  2.  
2. Нелегали, цигарки, бурштин та наркотики: корупційні схеми якими 
живе кордон на Закарпатті. [Електронний ресурс] — Режим 
доступу: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/240385  3. 3. Скільки 
мільярдів доларів Україна втрачає на контрабанді. [Електронний 
ресурс] — Режим доступу: https://uifuture.org/uk/post/how-many-
billions-of-dollars-does-ukraine-lose-on-smuggling_328 
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ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА КИТАЮ ТА ЇЇ ВПЛИВ  

НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 
 
Валю́тна полі́тика — сукупність організаційно-правових та 

економічних заходів у сфері міжнародних валютних відносин, 
спрямованих на досягнення визначених державою цілей. Функціонування 
валют у міжнародному обороті зумовлює виникнення і розвиток 
відповідних валютних відносин. Валютними відносинами є економічні 
відносини, пов’язані з використанням національних валют у світовому 
господарстві при обміні результатами праці національних економік, а 
також використання іноземних валют на території окремої країни [3].  

В умовах сучасної економіки глобалізація визначає напрямок 
розвитку економік та провадження валютних політик країн світу. Саме 
тому в умовах посилення співробітництва та розширення його 
горизонтів, країни максимально намагаються пристосувати власні 
економічні системи до змінних зовнішніх умов та вимог світових 
лідерів, одним із яких являється Китай.  

Дослідження економік і валютних політик країн-лідерів 
здійснювались як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. до них 
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належать: Іващук І.О., Мельник Є., Олійник О., Галушка О.М., 
Матусова О.М., Співак І.В., Козка В.М., Пархомчук О.А.. 

В 2008 р. під час світової кризи Китай став найбільшим 
іноземним кредитором уряду США. Активізація дій Китайської 
Народної Республіки (КНР) у міжнародних валютно-фінансових 
відносинах сприяла посиленню валютної позиції цієї країни на 
міжнародному ринку загалом. Уряд Китаю вже давно замислювався 
над питанням активнішої участі у світових економічних процесах, 
особливо стосовно валютно-фінансової сфери: було розроблено нову 
валютну політику, сутність якої полягала в інтернаціоналізації 
національної валюти КНР. План інтернаціоналізації юаня передбачав 
[1]: запровадження розрахункової схеми за торговельним операціям в 
юанях; укладення валютних свопів; здійснення банківських операцій в 
юанях; запровадження кваліфікаційних вимог для інституційних 
інвесторів; запровадження безпоставочних форвардних контрактів 
(Non-Deli verable Forward, NDF) та розвиток офшорного ринку юаня. 

Незважаючи на те, що уряд Китаю вжив заходів щодо 
розширення використання національної валюти, контроль за рухом 
іноземних інвестицій не було скасовано. Прямі інвестиції в юанях на 
материкову територію Китаю й далі заборонено здійснювати. При 
використанні юанів женьміньбі для здійснення угод злиття та 
поглинання необхідно відкривати спеціальний рахунок. Доходи від 
прямих іноземних інвестицій до материкового Китаю також 
контролюються Міністерством торгівлі Китаю. 

Важливим напрямом валютної політики Китаю в посткризовий 
період є механізм курсоутворення. Починаючи з 2005 р., КНР 
проводить політику  «керованого плавання» щодо визначення 
обмінного курсу юаня. Відповідно до цієї політики, обмінний курс 
юаня визначається залежно від ринкового попиту і пропозиції з 
прив’язкою до кошика валют, до якого включено долар США, 
японську єну, євро та кілька інших валют. Слід зазначити, що повний 
перелік валют, включених до кошика, ніколи не оприлюднювався [1]. 

Динамічно розвиваючись, Китай останнім часом починає 
перебирати на себе роль нового глобального центру сили. Так, за 
підсумками 2012 р., КНР вийшла на друге місце у світі за рівнем ВВП — 8 
трлн. дол. США (на першому — США — 16 трлн. дол.). При цьому 
обсяги зовнішньої торгівлі КНР становлять 3,87 трлн. дол. США, 
перевищуючи обсяги зовнішньої торгівлі США — 3,82 трлн. дол. 
США [2]. Китайська Народна Республіка вийшла на друге місце у світі 
за рівнем ВВП. Крім того, КНР є одним із найбільших інвесторів 
економік інших країн та користувачем іноземних інвестицій. 
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Наприклад, у 2012 р. КНР інвестувала у різноманітні закордонні 
проекти щонайменше 80 млрд. дол. США, а обсяги іноземних 
інвестицій у китайську економіку склали майже 100 млрд. дол. США. 
Виходячи з цього, у світових фінансово-економічних колах все більше 
поширюється думка щодо доцільності надання китайському юаневі 
ролі другої резервної світової валюти на рівні з доларом США. 

Отже, Заходи валютної політики Китаю в умовах трансформації 
світової валютно-фінансової системи були зорієнтовані на 
інтернаціоналізацію національної валюти, що забезпечило позитивні 
результати - посилити її роль, зберігаючи при цьому обмеження на 
конвертованість валюти за капітальним рахунком. 

 
1. Олійник О. М. Валютна політика Китаю в умовах 

трансформації міжнародної валютно-фінансової 
системи/О.М.Олійник // Шляхи трансформації міжнародної валютно-
фінансової системи: Мат. Міжн. наук.-теорет. конф., 14.11.2014 р. 
К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН 
України. – С. 17–21. 2. Олійник О. М. Стан та розвиток фондового 
ринку Китаю в посткризовий період /О.М.Олійник // Дослідження 
міжнародної економіки. – Вип. 1(70). – Інститут світової економіки і 
міжнародних відносин НАН України. – К., 2013. – С. 156–166. 3. Козак 
Ю.Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях /Ю.Г. Козак // 
Економіка Китайської Народної Республіки - . – К.: Центр учбової 
літератури, 2017. – С. 67-68 
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ  

ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ 
 

Експортно-орієнтована модель економіки передбачає відкритість 
зовнішньому ринку. Ця модель визначає напрями та засоби 
удосконалення експортної діяльності та пристосуванння до потреб 
світового ринку. Це переорієнтація національної економіки на експорт з 
врахуванням бажань, вподобань, смаків та фінансових можливостей 
іноземного споживача. Пріоритетним є підтримка експортноорієнтованих 
галузей та забезпечення попиту на продукцію цих галузей. 

Важливим напрямом трансформації економіки країн 
колишнього соціалістичного табору була приватизація підприємств, 
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зняття обмежень на приватне підприємництво, лібералізація умов 
економічної діяльності, зближення світових внутрішніх цін і 
налагодження міжнародних-економічних відносин. Зниження ставок 
експортного тарифу, перехід до конвертованості національних валют, 
підтримка експорту, розширення ринків збуту, участь іноземного 
капіталу в процесі приватизації – заходи, які характеризували 
побудову експортно-орієнтованої економіки цих країн [1]. 

Після здобуття незалежності, Україна також була націлена на 
інтеграцію в світову структуру, але стикнулась з такими ж 
проблемами, як і всі країни колишнього соціалістичного табору. 
Починаючи з 1992 р., економічне середовище в Україні описувалось як 
постійна боротьба за виконання приватизаційних програм, 
макроекономічну стабілізацію, лібералізацію торгівлі, але не за 
формування експортно-орієнтованої економіки [2].  

Дискусійним залишається питання про те, яка продукція переважає 
в експорті України на сьогодні. За 9 місяців 2016 року в десятку 
експортних товарів України увійшли: соняшникова  олія (9,87% 
експорту), пшениця (7,68%), кукурудза (6,61%), напівфабрикати з 
вуглецевої сталі (6,4 %), залізна руда (4,90%), плоский прокат з вуглецевої 
сталі (4,14%), ізольовані проводи (3,11%), прутки з вуглецевої сталі 
(2,26%), соєві боби (2,09%), феросплави (2,01%) [3]. 

Експортно-орієнтована модель є найдоцільнішою для України, 
але на сьогодні існують деякі труднощі. По-перше, експортна 
діяльність має сировинний характер, а збут готових високотехно-
логічних продуктів є незначним. По-друге, «країна зберігає статус 
«торговельного аутсайдера» у світовій торгівлі через відсутність 
повного чи асоційованого членства у СОТ, ЄС, ЦЕФТА» [4] і  слабку 
конкурентноспроможність продукції та невідповідність якості 
міжнародним стандартам. По-третє, Україна є імпортозалежною від 
енергоносіїв, сировинних і матеріальних ресурсів інших країн.  

На підставі цього, доцільно виділити такі принципи побудови 
експортно-орієнтованої економіки: зменшення залежності від 
енергетичних ресурсів інших країн; трансформація банківської 
системи; раціональне використання інтелектуального та виробничого 
потенціалу; зменшення сировинного  експорту; орієнтація на збут 
готових товарів; залучення інвестицій з-за кордону для налагодження 
виробництва конкурентоспроможної продукції; удосконалення 
збутової інфраструктури; впровадження новітнього устаткування для 
покращення якості та конкурентності продукції; усунення бар’єрів 
щодо ведення підприємницької діяльності в країні; підготовка кадрів 
та покращення знань іноземних мов для взаємодії з міжнародними 
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підприємствами; вдосконалення механізмів фінансування зовнішньо-
економічної діяльності. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що експортна орієнтованість 
економіки визначає потенціал країни та призводить до її економічного 
зростання, підвищення авторитету та конкурентноспроможності на 
міжнародній арені. Лише, за рахунок всебічного вивчення 
кон’юнктури світового ринку та стимулювання експортної діяльності, 
з врахуванням виробничих можливостей та фінансових ресурсів 
країни, можливе освоєння світових сегментів ринку. 

 
1. Солонінко К. С. Міжнародна економіка: Навч. посібник /  

К. С. Солонінко. – Київ: Кондор, 2008. – 382 с. 2. Експортна 
орієнтація та її вплив на реструктуризацію підприємств в Україні 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу:http://www.ier.com.ua/files/publications/WP/2000/wp2_ukr.pdf. 3. 
ТОП-10 експортних товарів України [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: http://agravery.com/uk/posts/show/top-10-eksportnih-
tovariv-ukraini. 4. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. 
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Я. Б. Олійник та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 364 с. 
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ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПУ УКРАЇНИ  

В ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС 
 

Упродовж останніх років однією з найбільш очікуваних подій 
для всіх українців було підписання Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом. Важливим елементом цієї угоди є 
положення про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі (ЗВТ), яке передбачає скасування між Україною та ЄС ввізних 
мит на більшість товарів; приведення Україною своїх технічних 
регламентів, процедур, санітарних та фіто санітарних заходів та 
заходів щодо безпеки харчових продуктів у відповідність з 
європейськими, завдяки чому українські промислові товари, 
сільськогосподарська та харчова продукція не потребуватимуть 
додаткової сертифікації в ЄС; встановлення сторонами найбільш 
сприятливих умов доступу до своїх ринків послуг; запровадження 
Україною правил ЄС у сфері державних закупівель, що дозволить 
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поступово відкрити для України ринок державних закупівель ЄС; 
посилення Україною захисту прав інтелектуальної власності тощо [2]. 

Перевага ЗВТ полягає в тому, що розширюється доступ 
українських товарів та послуг до ринку Європейського союзу, а також 
полегшується шлях європейських інвестицій до українських 
підприємств. Однак, недоліком є полегшений доступ імпортних 
високоякісних товарів і послуг з ЄС в Україну, що створить додаткову 
конкуренцію на українському ринку. У зв'язку з цим, виникає потреба 
проведення оцінки впливу підписання угоди, визначення переваг та 
недоліків для економіки Україні [1]. 

До можливих позитивних результатів, на думку фахівців, можна 
віднести: підвищення стандартів якості, які відповідатимуть стандартам 
ЄС, що дозволить українській продукції перейти на новий рівень; 
стимулювання розвитку конкуренції та обмеження монополізму; 
покращення просування вітчизняної продукції на ринок ЄС; збільшення 
обсягів інвестицій з ЄС в українські підприємства; підвищення обсягів 
двосторонньої торгівлі і, як наслідок, збільшення надходження валютних 
коштів; оновлення устаткування багатьох українських підприємств; 
покращення доступу до якісної імпортної техніки та устаткування [1]. 

Серед негативних результатів можна виділити: посилення 
конкуренцій на внутрішньому ринку; витіснення окремих вітчизняних 
підприємств з ринків; нестача коштів на необхідне оновлення й 
модернізацію техніки та устаткування на підприємствах [1]. 

Також, на думку фахівців, у довгостроковій перспективі ЗВТ 
між Україною та ЄС забезпечить зростання ВВП України на 0,5% 
щороку, а також загальне підвищення добробуту громадян на 1,2% на 
рік . Обсяг експорту до ЄС має зрости приблизно на 6,3%, обсяг 
імпорту товарів з ЄС – збільшитися на 5,8%, а середня заробітна плата 
в Україні –  зрости на 5,5% [5]. 

На основі офіційних статистичних даних, можна порівняти 
очікувані та фактичні результати від підписання ЗВТ з ЄС. Обсяг імпорту 
за рік збільшився на 4,6%, що є дещо нижчим показником, ніж 
очікуваний. За той самий період обсяг експорту зменшився на 4,6%, що 
було спричинено нестабільною політично-економічною ситуацією в 
країні, яка призвела до ліквідації великої кількості підприємств. 
Незважаючи на це, середньомісячна номінальна заробітна плата зросла на 
24%, а реальна – на 9%. Таким чином, робимо припущення про 
покращення добробуту населення. Обсяг ПІІ за рік зменшився на 18,5%, 
що обумовлено несприятливим інвестиційним кліматом в Україні [3] [4]. 

Отже, оцінивши всі можливі результати вступу України в ЗВТ з 
ЄС, можна зробити висновок, що підписання цієї угоди в цілому 
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матиме позитивний ефект для України, а саме сприятиме покращенню 
якості товарів на вітчизняному ринку, дасть поштовх до модернізації 
та оновлення застарілого устаткування на багатьох підприємствах, 
покращить рівень життя громадян та стимулює вітчизняного 
виробника до раціоналізації своєї діяльності. 

 
1.Зона вільної торгівлі: переваги та ризики [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http:// www.zoda.gov.ua/news/18971/zona-
vilnoji-torgivli-perevagi-ta-riziki.html ; 2.Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС – МЗС України [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu-
association ; 3.Статистичний щорічник України за 2015 рік / Держ. 
Ком. Статистики України ; [О. А. Вишневська (відп. за вип.)] – Київ, 
2016. – 575 с. ; 4.Україна у цифрах 2016. Статистичний збірник / 
Держ. Ком. Статистики України ; [О. А. Вишневська (відп. за вип.)] – 
Київ, 2017. – 240 с.; 5.Торгівля з ЄС в рамках поглибленої та 
всеосяжної угоди про вільну торгівлю [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.me.gov.ua/ Documents/Download?id=b9e3a4cc-
7fd7-4d46-a54f-9111a6bd5b9a 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

 
Імпорт та експорт є важливими складовими економічних 

відносин між країнами, вони надають країнам такі переваги: 
1. Доступ до дешевих товарів, які є якіснішими і які не 

виробляються на території тієї чи іншої держави. 
2. Зростає конкуренція і тим самим створюється стимул до 

вдосконалення продукції. 
3. Під час ввезення/вивезення наукових новинок країни 

обмінюються досвідом та запозичують для себе новітні технології та 
дієві методи розвитку. 

4. Завдяки експорту країна може представити свої певні товари 
чи здобутки у науці та техніці і тим самим зарекомендувати себе на 
політичній арені. 

5. Продаж товарів приносить кошти у національний бюджет. 
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Що стосується експорту та імпорту в Україні, то їх можна 
охарактеризувати такими фактами: 

«Український експорт становить понад 50% ВНП. Основні 
експортні галузі економіки – це металургійна промисловість, сільське 
господарство, машинобудівна та хімічна промисловості» [1]. 

«Основними видами товарів, які імпортуються є паливно-
енергетичні ресурси, сировина та продукція хімічної та 
нафтопереробної промисловості, вироби чорної та кольорової 
металургії, машинобудування, електроніка» [2]. 

Станом на 2015 рік, найбільше експортних операцій Україна 
провела з Росією (12%) та Туреччиною і Китаєм (по 5%). Також 
значний експорт товарів та сировини здійснювався до Польщі (5%), 
Італії (5%) та Єгипту (5%). Експортні товари: насіння кукурудзи (8%), 
насіння соняшнику або соняшникова олія (7%), пшениця (6%), залізні 
руди та концентрати (6%). 

Щодо імпорту у 2015 році, то найбільша частка імпортних 
операції припадає на Росію (20%), потім ідуть Польща, Німеччина та 
Китай (по 9% на кожну країну). Імпортні товари: нафтові гази (12%), 
нафтова олія очищена (10%), ліки (3%), машини (2%) [3]. 

Щодо обсягів експорту-імпорту товарів за регіонами України у 
січні-липні 2017 року можна сказати, що найбільший експорт товарів 
здійснювався з Києва (23% загального обсягу), Дніпропетровської 
(16,8%) та Донецької (10,1%) областей. Львівська область 
експортувала всього 3,5% загального обсягу. Найбільший імпорт 
товарів був здійснений до Києва (39,3%), Дніпропетровської (9,4%) та 
Київської (7,2%) областей [4]. 

На нашу думку, імпорт та експорт відіграють значну роль в 
економіці України. Завдяки їм наша країна може здійснювати продаж 
товарів на світовому ринку. Щодо майбутнього, вважаємо за доцільне 
збільшувати експортування товарів. Для цього Україні слід 
вдосконалювати своє виробництво та запозичувати досвід передових 
розвинутих країн. Держава має потужний науковий потенціал, але він 
не має необхідної підтримки з боку влади, щоб просуватись на світові 
ринки. Тому варто запровадити державну підтримку для збільшення 
експортної діяльності України. 

 
1. Вікіпедія [електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B
E%D1%80%D1%82 2. Вікіпедія [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%8
0%D1%82 3. Навчальне середовище Гарвардського університету 
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[електронний ресурс]. – Режим доступу: http://atlas.cid.harvard.edu/  
4. Державне управління статистики України [електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ 
 

М.О. Томашівська 
Студ.групи МЕБА-11 

Науковий керівник-к.е.н., асист.каф. ММП Лема Г.В. 
 

ОСОБЛИВОСТІ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ:  
РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
«Безвіз» – це не тільки можливість вільно подорожувати 

європейськими кордонами, але й можливість підвищення 
конкурентоздатності громадян України. Метою його впровадження 
було забезпечення вільного пересування осіб, товарів, послуг та 
капіталу, а також активізації двосторонніх контактів України з 
державами - членами Європейського Союзу та іншими високо 
розвинутими державами  Європи [3]. 

Проте, не всі поділяють думку позитивних наслідків 
впровадження безвізового режиму в Україні. Експерти з міжнародних 
відносин вважають, що безвізовий режим не робить Україну ближчою 
ані до членства в Євросоюзі, ані навіть ближчою до європейських 
стандартів. Серед європейських експертів та аналітиків розділяють 
різні думки щодо можливих ризиків та загроз для громадян України 
після впровадження безвізового режиму. Ключовими проблемами є: 
недостатньо розвинута прикордонна інфраструктура, високий ризик 
потенційної трудової міграції українців в країни Європи, вагомий 
фактор українських біженців, тощо. 

В першу чергу, постає проблема ризику масового напливу 
українських мігрантів. Відповідно до даних різних соціологічних 
служб, від 56 до 90% молодого населення справді готові емігрувати за 
кордон. При цьому пріоритетними є саме країни Європи, що і 
зумовлює нову міграційну хвилю. Багато експертів вважає, що це 
природна реакція на відкриття кордону, проте дослідження аналітиків 
на прикладі впровадження безвізового режиму Молдови та країн 
Західних Балкан показали, що «безвіз» не слугує основним підґрунтям 
для різкого зростання рівня міграції у країні [2]. Адже, новий порядок 
поїздок надаватиме право на безвізовий в’їзд лише з приватною 
метою: туризм, відвідини друзів чи родичів, встановлення нових 
стосунків з бізнес-партнерами, відвідання семінарів, конференцій [1]. 
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В той же час, європейські експерти передбачають переорієн-
тацію міграції українських працівників з Польщі в бік інших 
європейських країн, які досі проводили більш жорстку візову та 
міграційну політику, але де існує висока потреба робочої сили, 
наприклад, таких як Чехія, Німеччина або Італія. Таким чином, 
аналітики польського Центру східних досліджень прогнозують, що 
можливість легального короткотермінового перебування без візи на 
території зазначених країн призведе до більшої зацікавленості у 
працевлаштуванні в цих країнах громадян України. 

Серед інших ризиків європейські експерти називають можливі 
ускладнення, які виникатимуть під час перетину польсько-українського 
кордону. Існує небезпека, що безвізовий режим не скасує обтяжливих 
перевірок документів, а тільки перенесе їх з консульств або візових 
центрів на кордон. Також експерти прогнозують можливе збільшення 
кількості відмов в’їзду на територію ЄС. Досвід запровадження 
безвізового режиму з Молдовою засвідчив, що через неналежне 
виконання умов безвізового режиму окремими громадянами фіксуються 
непоодинокі випадки відмов у в’їзді на кордоні. 

На сьогоднішній день ЄС та Україна стоять перед довготривалим 
викликом, як надалі будувати взаємовідносини в ситуації, коли 
закінчується етап співпраці, що ґрунтувався на просуванні ідеї 
інтеграційної угоди та лібералізації візового режиму. На думку 
європейських аналітиків, з одного боку, нинішнє ЄС не може уявити 
подальшого бачення взаємної співпраці, наприклад, можливого діалогу 
щодо поглибленої економічної інтеграції і створення нової моделі 
розвитку політики сусідства, а з другого боку - українська влада гальмує 
темпи внутрішньої модернізації. 

 
1. Відміна віз для українців – наслідки та виклики 

[Електронний ресурс]. – 2017р. – Режим доступу до ресурсу: 
https://zahidfront.com.ua/news/Vidmina-viz-dlya-ukranciv-naslidki-ta-
vikliki.html 2. Трудова міграція та «безвіз» [Електронний ресурс]. – 
2017р. – Режим доступу до ресурсу: 
http://galinfo.com.ua/articles/bezviz_dlya_ukraintsiv__naslidky_ta_vyklyky
_261904.html 3. Указ президента України №146/2017 «Про заходи, 
пов'язані із запровадженням Європейським Союзом безвізового 
режиму для громадян України» [Електронний ресурс]. – 2017р. – 
Режим доступу до ресурсу: 
http://www.president.gov.ua/documents/1462017-21970  
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ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСУВАННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Ефективність впливу фінансової системи на інвестиційно-

інноваційні процеси в країнах в більшій мірі залежить від досконалості 
методів фінансового управління [1] та їх відповідності сучасним 
потребам розвитку інвестиційно орієнтованої економіки інноваційного 
типу. В умовах формування економіки знань здатність країн 
створювати та використовувати знання, зберігати й ефективно 
використовувати існуючий науково-технічний потенціал дозволяє 
отримувати конкурентні переваги та прискорювати соціально-
економічний розвиток суспільства. Наукові ідеї, інновації та нові 
технології стають основними факторами розвитку суспільства поряд із 
традиційними (інвестиціями та трудовими ресурсами), а також 
допомагають вирішити проблему вичерпаності ресурсів, максимально 
раціонального їх використання. 

На даний момент актуальність цього питання вже опрацьована 
великою кількістю науковців, які основну увагу зосередили  на 
різноманітних аспектах формування інвестиційно-інноваційного 
потенціалу вітчизняних підприємств: О.Алімова, І.Бланка, В.Бесєдіна, 
В.Геєця, М.Герасимчука, А.Поручника, В.Семиноженка, А.Серпиліна, 
А.Сухорукова, В.Хаустова, А.Філіпенка, М.Чумаченка, В.Шевчука, 
М.Якубовського, Я.Яцківа та ін.  У більшості тезах, основною 
перешкодою запровадження інноваційного розвитку є дефіцитний 
обсяг капіталовкладень. Незважаючи на велику кількість досліджень у 
даному напрямку, питання розробки ефективного механізму 
активізації інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності та 
визначення оптимального співвідношення власних та залучених 
джерел фінансування залишаються відкритими. 

Інвестиції [2] та інновації [3] — дві взаємопов’язані сфери 
економічної діяльності, які більшою мірою  були і є  уражені кризою. 
На ринку склалася загальновідома ситуація, коли інновації, які колись 
здійснювалися за рахунок централізованих джерел, звелися до мізерної 
величини, тоді як інвестиції, які володіли внутрішньою структурою, 
втратили її і стали невпорядкованими і неорганізованими, 
стимулюючи лише короткотермінові цілі вкладників. Вихід з такого 
становища один — подолати економічну кризу [4] за рахунок 
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інноваційно-інвестиційного буму [5], відновлюючи основний капітал на 
принципово новій, конкурентоспроможний основі. Досвід розвинених 
країн світу свідчить про існування низки ефективних форм підтримки 
інноваційної сфери: гарантування державою позик, пільгове кредитування 
інноваційного підприємництва, податкові пільги щодо стимулювання 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, податкове 
списання (зменшення оподатковуваного доходу), податковий кредит, 
банківське кредитування, вкладання коштів у розвиток інноваційної 
інфраструктури, активне використання програмно-цільових методів у разі 
розподілу бюджетних коштів, зворотне та незворотне фінансування малих 
інноваційних фірм на конкурсних засадах, венчурний капітал та багато 
іншого. Кожна країна самостійно вибирає співвідношення між 
зазначеними формами, як правило, опираюсь на  основні принципи: 1) 
фіскальні преференції [6] повинні мати прозорі критерії та процедуру 
отримання, стимулювати всі підприємства інвестувати у власний 
інноваційний потенціал; 2) використання адресної допомоги (державне 
замовлення, кредити, гранти, прямі інвестиції, фінансові гарантії) для 
підприємств, чиї проекти мають виняткове значення для економіки чи 
безпеки країни; 3) урахування вимог до фіскальних стимулів. До системи 
стимулів інвестиційно-інноваційного процесу відносять комплексно-
правові законодавчі норми, а саме промислове охоронне право приватної 
та інтелектуальної власності; законодавче закріплення інтелектуальної 
власності та правове регулювання її використання. Ефективною формою 
державного втручання в інвестиційно-інноваційну діяльність є створення 
за участю держави дослідницьких центрів, завдання яких полягає у 
стимулюванні об'єднання фінансових ресурсів і матеріально-технічної 
бази промисловості з кваліфікованими кадрами вищих навчальних 
закладів. Засобами такого стимулювання можуть бути фінансування 
початкових витрат вузівсько-промислових центрів з коштів державного 
бюджету; видача підприємствам-учасникам безплатних ліцензій [7] на 
використання розроблених винаходів і відкриттів. 

Першочерговими завданнями у напрямку створення ефективних 
механізмів державного стимулювання [8] інноваційної активності 
підприємств є: формування науково-інноваційної інфраструктури [9] 
та інституціональне забезпечення інноваційних процесів; 
вдосконалення правової бази для розвитку інноваційних процесів;  
здійснення інноваційного тиску на господарські суб’єкти шляхом 
введення санкцій на випуск застарілої продукції та використання 
неефективних ресурсних та енергоємних та екологічно небезпечних 
технологій;  забезпечення державної відповідальності за підготовку 
кадрів для потреб інноваційної економіки; вдосконалення системи 
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оподаткування шляхом поступового зменшення податкових ставок на 
накопичення та інвестиції; пільгове оподаткування інноваційних 
підприємств на початкових стадіях освоєння ними нових технологій та 
організації випуску нової продукції.  

Реалізація зазначених заходів на макрорівні є важливою 
передумовою активізації інноваційних процесів на вітчизняних 
підприємствах і залучення значних інвестицій для фінансування 
нововведень. Особливо важливою роль інновацій є в умовах 
антикризового управління фінансами [10] економічних суб’єктів. 
Адже нові товари (роботи, послуги), нові ресурсозберігаючі технології 
та “ноухау” [11] можуть забезпечити прорив у нові сегменти ринку і 
часто є чи не єдиним шляхом виходу фінансово нестійких підприємств 
з кризового стану. 

 
1. Електронний ресур: http://www.virtual.ks.ua/students/4413-the-

concept-of-financial-management-its-methods-and-objectives.html  
2. Електронний ресурс: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інвестиція.  
3. Електронний ресурс: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інновація.  
4. Електронний ресурс:https://uk.wikipedia.org/wiki/Економічна_криза.  
5. Електронний ресурс: http://slovopedia.org.ua/38/53383/379958.html.  
6. Електронний ресурс: https://uk.wikipedia.org/wiki/Преференція.  
7. Електронний ресурс: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ліцензія 8. Електронний 
ресурс: http://pidruchniki.com/11570718/ekonomika/ 
metodi_mehanizmi_derzhavnogo_regulyuvannya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti  
9. Електронний ресурс: http://library.if.ua/book/4/466.html 10. Електронний 
ресурс: 
http://pidruchniki.com/1346020452151/finansi/antikrizove_upravlinnya_finansa
mi_pidpriyemstva 11. Електронний ресурс: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ноу-
хау 

 
О.В.Хомік 

студ. групи МЕ-24 
Науковий  керівник – к.е.н., доц. каф ММП Барвінська Є.С. 

 
 ХАРАКТЕР ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ  

ЛЬВІВЩИНИ 
 
 Основу  міжнародних відносин становлять експортно-імпортні 

операції. Вони дозволяють якнайповніше реалізувати конкуренті 
переваги міжнародного розподілу праці, відкривають доступ до 
передових технологій і управлінського досвіду, істотно впливають на 
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темпи економічного зростання, сприяють збільшенню національного 
доходу країни тощо. 

Серед областей Західного регіону Львівська область є одним із 
лідерів експорту в країни ЄС. Львівщина увійшла у трійку областей 
України, які експортують найбільше товарів до країн Європейського 
Союзу. За даними проекту представництва ЄС про перспективи та 
переваги зони вільної торгівлі UopenEU, Львівську область в експорті до 
європейських країн випереджають тільки Закарпатська (92,6%) та 
Волинська (77,5%) області [1]. 

Ринки промислової продукції держав-членів ЄС - найбільші й 
найважливіші як для Львівської області, Західного регіону, так і для 
України загалом. Згідно зі статистичною інформацією, частки експорту й 
імпорту України до (із) країн-членів ЄС щорічно зростала у середньому на 
3%, починаючи з 2013 р. У січні–липні 2017р. експорт товарів 
підприємствами Львівської області становив 831,3 млн.дол. США, імпорт 
– 1167,0 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 2016р. експорт зріс на 
19,9%, або на 138,0 млн.дол., імпорт – на 31,1%, або на 276,5 млн.дол. [2]. 

Найбільші обсяги експортованої продукції припали на Польщу 
(27,3% від загальнообласного експорту), Німеччину (12,5%), Чехію (6,9%) 
та Данію (6,7%). Експорт товарів у країни Європейського Союзу становив 
635,5 млн.дол., або 76,4% від загального експорту області, та збільшився 
порівняно з січнем–липнем 2016р. на 20,4%. 

 Серед товарів, які Львівщина експортувала у січні–липні 2017р., 
переважали електротехнічне обладнання та їх частини (26,1% від обсягу 
експорту області),  меблі (12,4%), деревина і вироби з неї (10,1%), жири та 
олії (6,9%), зернові культури (5,1%). Зростання експорту зумовлене 
збільшенням порівняно з січнем–липнем 2016р. поставок цукру і 
кондитерських виробів з цукру у 12,2 раза, меблів – на 40,0%, жирів та 
олій – на 39,6%, електротехнічного обладнання – на 23,1%.  

Найбільші обсяги імпорту припали на Польщу (27,5% від 
загальнообласного імпорту), Німеччину (18,2%) та Китай (7,6%). 
Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 852,4 млн.дол. 
(73,0% від загального обсягу імпорту області) та збільшився порівняно 
з січнем–липнем 2016р. на 35,1%. Основу імпорту товарів становили 
електротехнічне обладнання та їх частини (14,4% від обсягу імпорту 
області), механічне обладнання (9,4%),  пластмаси та полімерні 
матеріали (7,1%). Упродовж січня–липня 2017р. порівняно з січнем–
липнем 2016р. імпорт готових виробів (крім одягу) збільшився у 2,4 
раза, засобів наземного транспорту – на 78,9%, механічного 
обладнання та їх частин – на 50,8%, електротехнічного обладнання – 
на 42,6%, палив мінеральних; нафти і продуктів її перегонки – на 
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40,8%. Водночас суттєво зменшився імпорт жирів та олій (на 62,3%), 
органічних хімічних сполук (на 19,2%)  

 Львівщина експортує переважно сировину На сьогодні 
підприємства Львівщини експортують у Європу переважно сировину 
та напівфабрикати – сою, ріпак, зернові, а також олію. Як 
наголошують експерти, Європейський ринок дуже вимогливий і на 
сьогодні малий і середній бізнес, зокрема на Львівщині, не готовий  
конкурувати на ринку Європи.  

  У міжнародній діяльності підприємств Львівської області 
переважає імпорт товарів та послуг, що створює від’ємне сальдо. 
Проте Львівська область має значний потенціал геополітичного 
розміщення, природно-ресурсний – для розвитку рекреаційних та 
туристичних послуг, трудовий – для активізації спільного 
підприємництва, екологічний – для збільшення експорту екологічно 
чистої продукції АПК. Тому доцільно  визначити пріоритети  
міжнародної діяльності регіону, розробити стратегію розвитку 
міжнародних відносин, залучити науковий потенціал до розробки і 
впровадження передових технологій виробництва. 

 
1. Львівщина – третя серед регіонів України за експортом до ЄС 

[Електронний ресурс] - режим доступу: http://zik.ua/news/2017/06/13/ 
lvivshchyna__tretya_sered_regioniv_ukrainy_za_eksportom_do_yes_11138  
2. Статистика експорту регіонів України [Електронний ресурс] - режим 
доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/03/ 21/7063314/ 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ КРАЇН 

«АЗІАТСЬКИХ ТИГРІВ» 
 

Розглядаючи темпи розвитку ново-індустріальних країн (НІК), 
можна з впевненістю затвердити, що за останні 25 років вони подолали 
свою соціально-економічну слабо-розвиненість і зараз наздоганяють 
розвинені країни. Основними чинниками, які сприяли їх активному 
розвитку, вважають такі: вигідне економіко-географічне положення, 
жорстка економічна політика урядів, постійна зовнішня загроза з боку 
агресорів, дешева кваліфікована робоча сила, боротьба за виживання і 
допомога країн євроатлантичної цивілізації. Ще одним чинником є 
структурна перебудова економіки під впливом науково-технічної 
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революції. Транснаціональні корпорації промислово розвинених країн 
форсували виробництво автомобілів, напівпровідників, 
обчислювальної техніки, побутової електроніки, ставлячи перед собою 
завдання не допустити проникнення на ринки цих країн конкурентів із 
соціалістичного світу. На даний час економічна система східно-
азіатських країн характеризується створенням власної науково-
дослідної бази та розвитком наукомістких галузей, а більша частина 
нагромаджених капіталів інвестується в обробну промисловість і 
сферу послуг країн Північної Америки та Західної Європи [1]. 

У Сінгапурі швидкими темпами розвивається металургія, чому 
спряє наявність сировини, дешеві електроенергія і робоча сила. Розвитку 
машинобудування ж сприяє фінансово-технологічна підтримка 
транснаціональних корпорацій США і Японії. Найбільшого розвитку 
зазнали галузі, продукція яких займає левову частку у структурі експорту 
країни, а саме: автомобілебудування і суднобудування, електротехніка, 
точне і побутове машинобудування (телевізори холодильники, аудіо- та 
відеотехніка фото- і відеокамери, пральні машини тощо).  

Все більше і більше товарів з Республіки Кореї підкорюють світові 
ринки, найбільша частка яких належить виробам автомобільної 
промисловості, обчислювальній техніці, напівпровідникам, побутовій 
електроніці. Всього за 50 років вона пройшла шлях від злиденного розо-
реної війною країни до високотехнологічної економіки світового класу, 
повноправного члена ОЕСР (Організації економічного співробітництва і 
розвитку, OECD), відомої своєю споживчою електронікою  і вироб-
ництвом таких товарів, як автомобілі, судна, нафтові і газові платформи, 
котрі займають значну частку у експорті країни. 

Гонконг, на сьогодні, є найбільшим фінансовим і промисловим 
центром світу і торгово-портово-туристичною базою Південно-Східної 
Азії. Основна форма міжнародної діяльності - імпорт товарів для 
місцевого споживання і їх реекспорт в треті країни. Основною складовою 
частиною ВВП є сфера послуг – 85,7%. Виробничий сектор дає близько 
15% ВВП і 90% експортної продукції. Розвинені текстильне і швейне 
виробництво, обробна промисловість, суднобудування, виробництво 
пластмаси, електротехнічна і електронна промисловість, годинне 
виробництво, поліграфічна промисловість. 

Тайвань очолює список країн, які спеціалізуються не тільки в 
області електроніки і галузей легкої промисловості, але і в розвитку 
машинобудування, виробництва та переробки сільськогосподарської 
продукції, будівельної індустрії. Тайвань є одним із світових лідерів за 
випуском взуття (особливо спортивного), спортивного одягу та 
інвентарю (тенісні ракетки, м'ячі тощо). Важливу роль в країні відіграє 
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туризм. Іноземних туристів приваблює поєднання східної розкоші з 
комфортом Заходу. Економіка цього острова залежить від імпортного 
палива, сировини, продовольства і обладнання, на експорт йдуть готові 
вироби сучасної промисловості. 

Завдяки торгівлі НІК з розвиненими країнами відбувається 
швидкий їх розвиток. Залучення ТНК до індустріалізації сприяло 
швидкому переходу НІК до експортно-орієнтованої моделі розвитку 
національної економіки і створило сприятливий клімат для іноземних 
інвестицій.  

Економічний феномен «азіатських тигрів» досягнуто завдяки 
вдалим поєднанням значних обсягів іноземних інвестицій, 
підприємницької діяльності місцевих бізнесменів, великої «армії» 
дешевої робочої сили, налагодженого ринку збуту у високо-
розвинутих країнах (Японії, США, країнах Західної Європи та ін.) та 
розвинутої транспортної системи [2]. 

 
1. Загальна характеристика економічних систем нових 

індустріальних країн - [Електронний ресурс] – Бібліотека економіста. - 
Режим доступу: http://library.if.ua/book/50/3649.html  2. Теслюк Н.П. 
Характеристика моделей фінансових відносин в контексті 
фіскального навантаження / Теслюк Н.П.,  Вовненко Ю.В. // Науковий 
журнал.-Випуск 3- 2016– С.51-58. 
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Секція 3  
«Міжнародна інвестиційна  
та інноваційна діяльність» 

 
Білик Л.-В. Я.  

                                        студ. групи ЕВМЕ-11 
Науковий керівник- к.е.н., ст. викл. кафедри ММП Вороновська М.М.  

 
ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ 
 

Як відомо, 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 [1]. Управління інноваційною діяльністю підприємств є процесом 
її планування, організування, мотивування працівників для її здійснення, 
контролювання та регулювання. Остання функція передбачає усунення 
недоліків у інноваційній діяльності, які були виявлені у процесі 
контролювання [2]. Дослідження літературних джерел та вивчення 
практики управління інноваційною діяльністю підприємств дозволило 
виявити низку проблем, пов’язаних із регулюванням їх інноваційної 
діяльності в умовах міжнародних економічних зв’язків та сформувати 
шляхи їх вирішення. 

Так як інноваційна діяльність відбувається в умовах 
міжнародних економічних зв’язків, підприємства залежать від великої 
кількості  різних законів, зміна яких може нашкодити діяльності або і 
взагалі унеможливити її у певних випадках.  

Будь які проблеми які виникають в наслідок зміни законо-
давства, можна передбачити при складанні контракту з партнерами, 
підприємство можемо зняти з себе фінансову відповідальність за 
перебої в роботі, які виникли при зміні законодавства. Це дозволить не 
зазнати фінансових втрат та втрати економічних партнерів, зберегти 
власну репутацію тощо. 

Для того щоб зміна у законодавстві не була для підприємства 
неочікуваною, дуже важливим є моніторинг законодавчої бази, усі 
поправки до неї, нові закони у сфері інноваційної діяльності. Це 
дозволить урахувати зміни, ще до факту їх затвердження.  

Другою проблемою є значна конкуренція на ринку інноваційних 
розробок. Для її вирішення також необхідно моніторити ринок на предмет 
розробки та впровадження аналогічних інноваційних рішень. В 
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інноваційній сфері першість грає дуже важливу роль. Той хто перший 
випустив інновацію може отримати на неї патент і контролювати її 
використання, також може зайняти ринок повністю. При вдалому 
моніторингу слід намагатись випередити конкурентів. В сучасному темпі 
постійного удосконалення технологій, інновації є актуальними часом 
короткий проміжок часу, тому надзвичайно важливо встигнути отримати 
прибуток, до того моменту як вона застаріє. 

При виходжені на той чи інший ринок, завжди слід враховувати 
відмінності у культурі і менталітеті. Продукт створений для українців 
може бути не потрібний, наприклад, англійцям, або не підходити їм за 
певними характеристиками. Завжди слід реально оцінювати 
конкурентоздатність своїх інновацій. Якщо ринок деяких країн вже 
зайнятий і інновація не є конкурентоздатною на ньому, слід 
розглянути нові ринки, які є вільними та в них є попит на цей продукт. 
Хоч і входження на нові ринки є справою не простою і не дешевою, 
втім це може бути більш результативним для підприємства. 

Ще однією проблемою є перевищення допустимих витрат на 
створення і проведення інноваційної діяльності. Інколи неможливо 
точно спрогнозувати витрати, які будуть понесені при розробці та 
реалізації інноваційної ідеї. Щоб запобігти даній проблемі, в першу 
чергу слід провести розрахунок планових витрат. Слід також скласти 
план робіт, дослідити їхню орієнтовану вартість тощо. Також 
необхідним є бюджет на виконання запланованих робіт з створення 
або реалізації інноваційної ідеї.  

Наскільки б точними не були попередні розрахунки, 
інноваційна діяльність є непередбаченою. Тож доцільним є створення 
резервного фонду. Це дозволить не перериватись на будь якій стадії 
інноваційного процесу, через брак котів і тратити дорогоцінний час на 
пошуки додаткових коштів. 

Для того, що запобігти проблемі перевищення допустимих 
витрат на створення і проведення інноваційної діяльності потрібно 
проводити економію на видатках.  

Якщо ж має місце перевищення допустимих запланованих 
витрат, то додаткові кошти можна залучити за рахунок попереднього 
продажу ще не до кінця готового інноваційного продукту за зниженою 
цінною. Дана практика є доволі поширеною та популярною на заході.  

 
1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. 

№ 40-IV із змінами та доповненнями від 05.12.2012 р., підстава 5460-
17 р. 2. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: - Кузьмін О. Є.,  
Мельник О. Г. - Підручник. — Академвидав, 2003. — 416 с. 
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КРАУДФАНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ КІНОІНДУСТРІЇ 

 
Сучасний світ відкриває можливості щодо реалізації своїх ідей 

та просування їх широкій громадськості. У наш час інформаційно-
комп’ютерних технологій кожен власник креативних мистецьких ідей 
має шанси, що його ідею почують та впровадять. Проте існують ряд 
перешкод, які стримують розвиток ідеї, і в першу чергу - це 
відсутність коштів на її реалізацію. Але цій проблемі знайдено 
вирішення – краудфандинг. Краудфандинг дає можливість через 
мережу Інтернет залучити фінансові ресурси від великої кількості 
людей, що дозволять втілити у життя якісні нові ідеї та задуми. Така 
можливість реалізується за допомогою великих спеціалізованих 
платформ. Тому на сьогоднішній день практично будь-яка оригінальна 
задумка, цікава стартап-ідея може бути впроваджена [1, 2]. 

Сфокусуємо свою увагу на специфічній мистецькій галузі в 
Україні, яка наразі як ніколи потребує краудфандингових коштів. 
Галузь кіноіндустрії в Україні знаходиться в незадовільному стані, 
фінансування з боку держави цієї сфери культури є мізерним, а 
потенціал є досить високим. Країни Західної Європи та США більше 
звертають увагу на культуру та мистецтво і тому є конкертні 
приклади: високоякісний продукт, який має високу конкурентоспро-
можність і досить впевнено стоїть на своїх позиціях на світовому 
ринку кіно. Кінематографічна продукція Великої Британії, Італії, 
США, Канади, Франції заполонила наш вітчизняний ринок і наразі не 
дає можливості національному продукту пробитися ні на місцевий, ні 
тим більше на міжнародний ринки. В Україні стоїть гостра проблема 
фінансування культурних проектів. Проте через брак коштів творчий 
потенціал країни не стоїть на місці: виникають креативні 
конкурентоспроможні ідеї, які можуть підняти рівень українського 
кіно і якісний продукт вивести на міжнародний рівень. Ресурсна 
трудова база вітчизняної кіноіндустрії досить забезпечена (талановиті 
актори, режисери, сценаристи, освітлювачі, оператори, монтувальники 
та ін.), а ось фінансова складова бажає бути кращою. Звісно, існують 
гранти від Держкіно, але туди потрапляють одиничні стрічки і все – 
одно цього бракує для реалізації потужного потенціалу вітчизняного 
кіно. Слід зазначити, що для українського кінематографу поступово 
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відкриваються краудфандингові платформи, кожна з яких має свою 
специфіку щодо умов та механізмів залучення коштів. Наприклад, 
американська краудфандингова платформа KickStarter для своїх 
проектів ставить жорсткі вимоги: проект (в нашому випадку 
кінематотографічна продукція) має бути цілком прописаною від 
початку до кінця, лише в такому випадку автор має можливість зібрати 
необхідне фінансування. Для такої платформи повинен бути 
сформований чіткий бізнес-план, прописані цілі, завдання, зазначена 
необхідна сума коштів, і, звісно, це повинно підкріплюватись 
хорошою репутацією та доробками автора, що відіграють немалу роль 
у первинному відборі проектів для презентації на платформі. Тому 
платформа KickStarter розрахована на досвідченні кінокомпанії. На 
противагу їй виступає краудфандингова платформа Indiegogo, котра 
надає кошти незалежним авторам не зважаючи на їх статуси і доробки. 
Вона більш вигідна для кінематографістів-початківців, особливо, якщо 
мова йде про короткометражне кіно. Також варто згадати про 
краудфандингову платформу New Jell, яка теж поширена для реалізації 
творчих кінематографічних проектів з умовами фінансування, що і на 
платформі Indiegogo [3]. 

Фінансування кінематографічних проектів через вищезазначені 
Інтернет-платформи дозволить забезпечити вихід українського 
продукту у галузі короткометражних фільмів на широкий загал і 
дозволить позиціонувати вітчизняний ринок кіноіндустрії як ринок з 
великим потенціалом розвитку. 

Отже, краудфандинг для творчих проектів – це можливість 
реалізувати їх на загал. Для вітчизняної галузі кіноіндустрії 
краудфандинг - це шлях до реалізації творчого потенціалу України, 
розвитку її культури та підвищення якості кінопродукту. 

 
1. Belleflamme, P., Lambert, T.,& Schvienbacher, A. 

(2014).Crowdfunding: Tapping the right crowd. papers.ssrn.com. Retrieved 
from 
http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2292363_code301672.pdf 
[in English]. 2. Дудкін О.В. Краудфандинг як інноваційний інструмент 
фінансування проектів соціально – економічного розвитку. / О.В.Дудкін, 
Ю.М. Петрушенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. - №1. – 
С.172 – 182.3. Краундфандингові платформи для українців [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу: 
http://life.pravda.com.ua/society/2013/03/1/122203/ 
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ВАЛЮТНА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ  
НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ 

 
У цьому році Національний банк має намір провести масштабну 

валютну лібералізацію в Україні. Концепція нової моделі регулювання 
вже підготовлена і була представлена в кінці 2016 р. В найближчі три 
роки валютне законодавство буде переглянуто, і приведено у 
відповідність з положеннями Асоціації між Україною та ЄС. Головне 
завдання – зняти існуючі обмеження на переміщення капіталу і 
валютні операції для бізнесу та населення. 

Першим кроком реформи, реалізація якої запланована на період 
2017 - 2019 рр., стане скасування застарілого декрету Кабінету 
Міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного 
контролю» від 1993 р.. Буде розроблений проект закону «Про іноземну 
валюту». Банкіри вважають, що прийняття нового закону про валютне 
регулювання – це прогресивний крок, який допоможе українським 
компаніям і фізичним особам витрачати менше часу і ресурсів на 
проведення валютних операцій. Фактично, Україна тримає курс на 
створення умов для вільного руху капіталів. Причому, будуть зняті 
обмеження не тільки для фізичних осіб, але й на всі заходи, які можуть 
обмежувати і гальмувати бізнес. 

Вже в найближчому майбутньому для бізнесу планується 
поетапне скасування вимог щодо обов'язкового продажу валютної 
виручки експортерами, спрощення процедур щодо залучення прямих 
іноземних інвестицій, призначених для підтримки українського 
експорту, часткове зняття заборони на репатріацію виручки. Для 
фізосіб повністю приберуть обмеження на покупку готівкової валюти, 
а також ліміти на зняття готівкових коштів з валютних рахунків. У 
віддаленій перспективі бізнесу дозволять достроково погашати 
кредити від нерезидентів, приберуть обмеження максимальної 
процентної ставки за зовнішніми запозиченнями, а також не 
перешкоджатимуть вільному виведенню коштів від продажу акцій або 
облігацій. Населення отримає практично повну свободу для 
інвестування за межі України. Представники Нацбанку обіцяють, що 
ліцензування для фізосіб поступово приберуть. При цьому зняття 
бар'єрів торкнеться не тільки покупок рухомого або нерухомого майна 
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за кордоном, але і цінних паперів, які населення зможе напряму 
купувати на іноземних біржах.  

Однак не виключені і негативні наслідки, так як будь-які 
послаблення у валютному контролі можуть бути використані для 
виведення капіталу за межі країни. Проте в НБУ виробили низку 
заходів, які цьому перешкоджатимуть: передбачено, що скасування 
індивідуальних ліцензій буде супроводжуватися посиленням 
фінансового моніторингу для клієнтів банків;  інформацію про валютні 
операції та виведення грошей за кордон буде отримувати також 
Державна фіскальна служба.  

Слід врахувати, що всі згадані послаблення можливі тільки за 
умови спокою в економіці та фінансовому секторі. Кожен наступний 
етап буде вводитися при відсутності кризових явищ. Відповідно, ринок 
має стати більш стійким і надійним. При цьому країни-члени Асоціації 
з ЄС мають право застосовувати тимчасові захисні заходи у випадку 
внутрішньої нестабільності.  

Незважаючи на те, що концепція нової моделі валютного 
регулювання тільки винесена на суд громадськості, Нацбанк вже 
досліджує готовність банківського ринку для вільного переміщення 
капіталу. Наприклад, починаючи з 23 листопада 2017 року українські 
банки можуть купувати закордонні цінні папери без оформлення 
індивідуальної валютної ліцензії [2] 

Однак придбання іноземних цінних паперів все ще не буде таким 
простим, оскільки мають бути дотриманні певні умови, які вбережуть 
банкірів від покупки неліквідних «сміттєвих» бондів. В даному випадку 
платою за надійність буде відносно невисока прибутковість цінних 
паперів. Тому, можливість для банків з меншими труднощами купувати 
цінні папери за кордоном швидше буде не джерелом заробітку, а 
можливістю перестрахування своїх валютних залишків.  

З огляду на вищенаписане можна вважати, що позитивні наслідки 
валютної лібералізації, які на момент сьогодення є ще не надто 
відчутними, в найближчій перспективі віднайдуть своє відображення як у 
діяльності фізичних осіб, так і в функціонуванні банків та бізнесу.  

 
1. РБК – Україна. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: 

https://daily.rbc.ua/ukr/show/granits-ogranicheniy-nbu-gotovo-uprostit-
1482230218.html  2. Постанова правління Національного банку України  
«Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних 
ліцензій на здійснення інвестицій за кордон» №122 від 16.03.1999р. зі 
змінами  № 77 від 08.08.2017 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0259-99 
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ЖИТТЯ В БОРГ 
 
Бонд – це не прізвище агента 007, а назва облігації, якою 28 

вересня 2017 року прокредитували Україну міжнародні банки та 
інвесткомпанії. Вперше Україна розмістила цінні папери на світових 
ринках, і нарешті,  державі вдалося залучити три мільярда доларів в 
обмін на євробонди. Востаннє ми розміщували єврооблігації на 
ринкових умовах у 2013 році: було продано 10-річні доларові 
єврооблігації на 1,25 млрд. доларів з прибутковістю 7,5% річних. 
Потім у 2015 році була проведена реструктуризація кількох випусків 
євробондів на загальну суму 14,36 млрд. доларів і 0,6 млрд. євро.  
Втрати інвесторів у процесі обміну становили близько 20%. 

Випуск єврооблігацій піде на зменшення боргового 
навантаження і фінансування загального фонду держбюджету. Новий 
випуск є випуском облігацій зовнішньої державної позики на основну 
суму 3 млрд. доларів США з кінцевим терміном погашення 25 вересня 
2032 року чотирма рівними частинами: 25 березня 2031 року, 25 
вересня 2031 року, 25 березня 2032 року та 25 вересня 2032 року. На 
облігації нараховуватимуться проценти за ставкою 7,375% річних [1]. 
Ставка купона всіх реструктуризованих випусків була встановлена на 
рівні 7,75% річних. 

Але за перемогою криється політичний підтекст. Взявши гроші 
в світових інвесторів, Україна фактично втратила гостру потребу в 
грошах Міжнародного валютного фонду. А той надавав кредит тільки 
в разі проведення реформ. Відсутність земельної реформи, примарна 
перспектива ухвалення пенсійної та відсутність антикорупційного 
суду – це лише маленький перелік тих вимог, які і досі не виконані, 
проте нам висунули нові умови та ультиматуми. 

Чи не головна з них – це створення незалежного 
антикорупційного суду з людей, незаплямованих корупцією. Отже, в 
Україні хочуть запровадити окремий суд для розгляду діянь найвищих 
чиновників. Ця вимога отримала найвищу ступінь від МВФ – Prior 
Action, тобто обов'язкової умови. 

Ще одна вимога МВФ для надання грошей Україні – це закон 
про корпоративне управління. За ним має призначатися незалежне 
керівництво державних компаній, які направляють потоки в 
«правильні кишені». 



 135 
 

Також серед пакету МВФ – закон про приватизацію, який 
передбачає залучення інвесторів на державні підприємства, що, 
відповідно, передбачає наповнення бюджету в результаті продажу 
майна та усунення корупціонерів [2]. 

Проведення всіх цих реформ тепер під загрозою. Бо раніше 
влада йшла на створення НАБУ чи того ж декларування грошей 
чиновників, аби отримати гроші МВФ. А на сьогодні, після 
розміщення євробондів, цієї потреби в грошах немає. Відповідно, зник 
і стимул до реформ. Причому гроші МВФ набагато дешевші, ніж ті 
ресурсі, які отримала Україна в результаті розміщення євробондів. 
Ставка за кредитами МВФ становить 2,6 річних. Тоді як премія, яку 
Українська держава нараховуватиме власникам цінних паперів – 
євробондів становитиме 7,375 відсотки. Відчуваєте різницю? 2,6 
відсоток коштують гроші в МВФ, але з умовами боротьби з корупцією 
та реформами – і понад 7 відсотків – на ринку приватних запозичень, 
які даються “просто так”? Різниця в 1 мільярд доларів становить 60 
мільйонів доларів. Тобто півтора мільярда гривень – ось ціна питання. 

Іншими словами, за небажання проводити реформи заплатять 
українські громадяни, бо гроші на погашення цієї різниці будуть брати 
в бюджеті.  

Цікаво також, що одночасно з Україною на ринок євробондів 
вийшли ще дві пострадянських держави. І тут порівняння не на нашу 
користь. Росії дали 4 мільярда доларів під ставку, нижчу на 3%, ніж 
Україні. Навіть Таджикістан – бідна країна в середній Азії – залучила 
півмільярда за ставкою, що на 0,25% вигідніше, ніж це зробила Україна. 

 Ну і ще один момент. Більше половини з цих трьох мільярдів 
доларів, отриманих від продажу євробондів, підуть не в економіку, а 
на погашення попередніх боргів України, які ми маємо покрити до 
2019 року. Тобто, запозичивши зараз, Порошенко зняв для себе ризики 
на рік виборів. Зробив це, повторюся, коштом нас з вами. За даними 
Міністерства фінансів, Державний і гарантований державою борг на 
кінець липня становив 1,971 трлн. гривень. 

 
1. Економічна правда. Куди підуть гроші з євробондів 

[Електронний ресурс]  –  Режим доступу: 
http://www.epravda.com.ua/news/2017/09/19/629252/ 2. Українська 
Правда. МВФ перерахував Україні третій транш  [Електронний 
ресурс]  –  Режим доступу: http://uainfo.org/blognews/1474035184-
usloviya-ukraine-ot-mvf-pod-novyy-transh.html 
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Китайська Народна Республіка – одна з найрозвинутіших країн 

світу. Впродовж останніх років залучення іноземних інвестицій в 
економіку посприяло зайняти одне з перших місць у світі. 

Іноземні інвестиції відіграють важливу і позитивну роль у сприянні 
економічного розвитку Китаю. З 2001р. XXІ століття, Китай є однією з 
найуспішніших країн, яка приваблює інвесторів. Уже 420 найбільших 
корпорацій мають свої філії в цій країні. Серед них: General Electric 
(США, промислова продукція), Citigroup (США, фінансова сфера), 
Mcdonalds (США, надання послуг), Nestle (Швейцарія, споживчі товари), 
Volkswagen (Німеччина, споживчі товари). 

З 1980 - 2016 рр в країні було ствостворено близько 850000 
тисяч компаній з іноземними інвестиціями, а фактичне використання 
іноземного капіталу склало 1,7 трильйона  доларів. 

У період з 2001 - 2016 рр. фактичне використання іноземного 
капіталу в Китаї збільшилося на 89,4 млрд доларів. До кінця 2017 р. 
загальний обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в економіку 
Китаю складе близько 2 трильйонів доларів. Не найкращі періоди для 
залучення інвестицій  були 1999, 2009 і 2012 роки. Втрати склали 
близько 120 млрд доларів. Були роки і великих надходжень: 1993р., 
2008р., 2010р. Ці роки принесли країні 500 млрд. доларів [1]. 

Для отримання довіри у іноземних інвесторів  з метою 
залучення іноземного капіталу було вжито ряд заходів урядом Китаю. 
Наприкінці XX століття, всі ресурси КНР було зосереджено на  
створення інвестиційного клімату. Реформи Китаю сприяли розвиткові 
багатьох прикордонних міст, які зараз мають можливість 
користуватися іноземними інвестиціями, включаючи Шанхай, 
Шеньчжень, Пекін, Інкоу, Чжухай та інші. Після приєднання до СОТ в 
2001р., було переглянуто дві тисячі документів, дію 800 з яких було 
скасовано і до 525 внесено зміни. Так і було створено юридичну базу, 
яка регулює відносини Китаю з іноземними інвесторами [3]. 

На сьогоднішній день, Китай націлений на глобальні перспек-
тиви швидкого розвитку іноземних підприємств - це прискорення 
регіональної, структурної перебудови у глобальному масштабі, 
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збільшення інвестицій у високотехнологічне виробництво та послуги 
Китаю,  в центральні і західні регіони Китаю. 

Іноземні інвестиції допомагають модернізувати галузі в Китаї, 
поліпшити технології та наукові дослідження і розробки, щоб забезпечити 
сучасне управління, виробництво. Основними напрямками залучення 
іноземних інвестицій у 2015р. є: виробнича промисловість - 271768 тис. 
дол., оптова та роздрібна торгівля - 308149 тис. дол., фінансова галузь - 
696166 тис. дол., нерухомість - 310751 тис. дол.    

Країна чітко визнала, що для побудови відкритої економічної 
системи, для досягнення нових цілей, іноземні інвестиції є дуже 
важливою позитивною силою. Розширити доступ до ринку, сприяти 
реформуванню моделі управління іноземними інвестиціями - це все 
основні стратегічні вектори довгострокового розвитку Китаю. 

У поточному році найбільше іноземних інвестицій було 
залучено у високотехнологічне виробництво та послуги і їх обсяг  
продовжує зростати. За рахунок іноземних інвестицій зросло у 2017р.: 
виробництво коксохімічного та ядерного палива на 28,4%, 
виробництво продукції хімічної промисловості  на 21,2%, лізинг та 
бізнес-послуги на 23% [2]. 

Нинішня економічна глобалізація пропонує нові можливості. 
Іноземні інвестиції в Китаї вирішують нові завдання та продовжують 
посилювати свої позиції і сприяти досягненню стійкого зростання 
країни. Це один з головних напрямів забезпечення змін у всіх сферах 
розвитку Китаю. 

Можна дійти висновку, що з кожним роком КНР стає все більш 
впливовою державою світової економіки. Незважаючи на світові 
кризи, її позиції зміцнюється, зростає як інвестиційний, так і 
загальноекономічний рівень країни, покращуються стосунки з іншими 
країнами. У найближчий час Китай має всі можливості стати першою 
у світі економічною наддержавою. 

 
1. Прямые иностранные инвестиции в КНР за 2016 год выросли на 

4,1% Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 
https://ria.ru/economy/20170113/1485662976.html 2. Объем освоенных 
зарубежных инвестиций в китайскую экономику сократился за первые 
пять месяцев текущего года Електронний ресурс]. – Режим доступу до 
ресурсу: http://russian.cri.cn/news/Comment/383/20170816/17910.html 3. 
Харина У. Я. Місце КНР у світовій економіці [Текст] / У. Я. Харина // 
Молодий вчений. — 2015. — №2. 
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ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ  
У МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕЙТИНГАХ 
 
Міжнародні рейтингові оцінки є своєрідним орієнтиром як для 

транснаціональних корпорацій та інвестиційних фондів, які мають 
намір вкладати кошти за кордоном, так і для урядів держав, адже 
рейтинги індексів є важливим інструментом, який політичні діячі та 
лідери бізнесу можуть використати для формулювання досконалішої 
економічної політики, підтримки економічної безпеки та 
інституціональних реформ в економіці. На жаль, на сьогоднішній день 
наша держава посідає не перші місця у світових рейтингах, однак в 
окремих з них Україна вже почала покращувати свої позиції. 

Помітний прогрес Україна робить в престижному світовому 
рейтингу Doing Business, який розраховує Світовий банк: у 2017 році 
наша держава посіла 80 місце серед 190 країн світу. У 2016-му Україні 
вдалося піднятися на 4 пункти – з 87 місця на 83. При цьому 
враховується: легкість відкриття нового бізнесу, отримання дозволу на 
будівництво, реєстрація власності, отримання позики, захист прав 
інвесторів, сплата податків, міжнародна торгівля, виконання 
контрактів та інше. Найвагоміше покращення відбулося за таким 
показником, як реєстрація підприємства – з 30-го до 20-го місця [1]. 
Сьогодні місце України у цьому рейтингу визначається державними 
органами як індикатор якості проведення реформ і відповідно до 
Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» стратегічним пріоритетом є 
загальне 30 місце у рейтингу Doing Business у 2020, що є достатньо 
амбітним завданням з огляду на теперішній рік [2]. 

Ще один важливий рейтинг для кожної держави, в якому 
Україна покращила свої позиції і який певною мірою пов’язаний з 
попереднім показником – це Індекс інвестиційної привабливості (ІІП). 
ІІП України, за оцінками топ-менеджерів членських компаній 
Європейської Бізнес Асоціації, у 2017 році став найвищим за останні 6 
років. Результати опитування керівників 142 найбільших міжнародних 
та українських компаній показали, що негативні настрої потенційних 
інвесторів не зникли, але послабилися. Серед позитивних змін 
респонденти виокремлюють відкритість державних даних, поступову 
дерегуляцію, помітний розвиток електронних сервісів, спрощення 
процедури отримання дозвільних документів на будівництво, 
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мораторій на перевірки, послаблення валютного контролю, 
запровадження інституту приватних виконавців. Натомість незмінно 
негативними залишають три позиції: боротьба з корупцією, судова 
реформа та земельна реформа [3]. 

Кредитний рейтинг України дає можливість показати потенційним 
інвесторам і партнерам про свою кредитоспроможність. У 2017 році 
рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило кредитний 
рейтинг України на один щабель, із Caa3 до Caa2. Також Moody's змінило 
прогноз зі "стабільного" на "позитивний". Головними факторами 
підвищення рейтингу є реалізація структурних реформ в Україні, які 
можуть допомогти уряду впоратися з борговим навантаженням, а також 
покращити позиції країни на зовнішніх ринках [4]. 

У світовому Індексі сприйняття корупції (ІСК) за 2016 рік Україна 
отримала 29 балів зі 100 можливих. Це на 2 бали більше, ніж минулого 
року, але недостатньо для країни, влада якої назвала боротьбу з корупцією 
головним пріоритетом. Покращенню нашої позиції у світовому рейтингу 
сприяло просування антикорупційної реформи,  зменшенням 
використання службового становища в органах виконавчої влади, у 
поліції та збройних силах. У всесвітньому рейтингу ІСК Україна посідає 
131 місце зі 176 країн.  Підзвітність державних закупівель завдяки системі 
ProZorro, державне фінансування партій, перші розслідування НАБУ, 
участь громадськості в антикорупційних реформах – саме ці зміни 
експерти назвали найголовнішими [5]. 

Усі згадані рейтинги свідчать про те, що Україна тривалий час 
перебуває у стані економічної, політичної та соціальної нестабільності, 
проте протягом останніх років позиції нашої держави у деяких 
рейтингах починають зростати. Це свідчить про те, що наша держава 
має великий потенціал, і за умови успішної реалізації Стратегії сталого 
розвитку «Україна-2020», через кілька років наша держава посідатиме 
вищі місця у міжнародних рейтингах.  

 
1. Україна піднялася на три пункти у рейтингу Doing Business-

2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://www.epravda.com.ua/news/2016/10/25/608951/ 2. Указ Президента 
України «Про стратегію сталого розвитку Україна «2020»» // 
Документ 5/2015, поточна редакція — Прийняття від 12.01.2015. 3. 
Індекс інвестиційної привабливості України став найвищим за шість 
років. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/07/3/7067975/ 4. Moody's 
підвищило кредитний рейтинг України. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://ua.korrespondent.net/business/economics/3880459-Moodys-
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ – ЕЛЕМЕНТ УСПІШНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Управління підприємством являє собою складний механізм, 

який включає злагодженість роботи усіх ланок та працівників 
підприємства з метою досягнення поставлених цілей. Сучасний стан 
розвитку соціально-економічних відносин в Україні є доволі 
напруженим, нестабільним та вимагає від управлінця реалізації свого 
лідерського потенціалу, оскільки стандартні, звичні системи керування 
організацією в таких умовах є неефективними. Можна стверджувати, 
що саме людина, її інтелектуальні здібності виступають основною 
конкурентною перевагою у діяльності підприємства. Раціональне 
використання розумових ресурсів становить надважливу умову 
успішності управління потенціалом кожної організації. 

Одним із елементів управлінського потенціалу можна 
виокремити емоційний інтелект, за допомогою якого можливо значно 
підвищити ефективну діяльність підприємства. 

На думку Дубовик С.Г., Драбчук Т.І., роботодавець 
зацікавлений в тому, щоб знайти фахівця, який не тільки добре знає 
свою роботу, а й розбирається в людях, життєвих обставинах, 
професійних проблемах та зможе виявити причини їх виникнення,  
здатних проявляти ініціативу, бути сміливими і брати на себе 
відповідальність, активних, оптимістичних, здатних довести розпочату 
справу до кінця, перебудовуватись, якщо цього вимагає відповідна 
ситуація,  підтверджуючи важливість емоційного інтелекту [1, с. 6-7]. 

Челало С.А. стверджує, що емоційний інтелект – це вміння 
людини розуміти як і свої емоції так й ідентифікувати емоції інших. 
Володіючи певним рівнем емоційного інтелекту, особа може керувати 
власними емоціями, бути гнучкою, а це означає, що ціль буде 
досягатись значно легше через взаємодію з оточуючими людьми. 
Автор також виділяє таке поняття як «емоційний менеджмент» –
управління емоційними ресурсами організації для підвищення 
ефективності бізнесу [2, с. 93-94]. 
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Після аналізування поглядів різних науковців, можна зробити 
висновок, що емоційно досвідчена людина краще контролює власний 
настрій, визначає емоційний стан інших людей та встановлює контакт 
із ними. Такі особистості мають переваги у всіх сферах діяльності, 
особливо у складних ситуаціях, коли необхідно прийняти управлінське 
рішення. Отже, емоційні ресурси підприємства є такими ж важливими, 
як й інші види ресурсів.  

Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є 
розроблення методики оцінки взаємозв’язку рівня емоційного 
інтелекту управлінців компаній та результатів їх фінансово-
господарської діяльності. 

 
1. Дубовик С. Г. Розвиток емоційного інтелекту сучасних 

менеджерів як умова їх успішної діяльності [Електронний ресурс] / С. Г. 
Дубовик, Т. І. Драбчук // АГРАРНИЙ ФОРУМ - 2014 : V Міжнародна 
науково-практична конференція, (29-30 травня 2014 р.). - Суми, 2014.- 
Режим доступу:http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1801 2. Челало 
С. А. Емоційнийінтелект у контекстірозвиткуособистості / 
СвітланаАндріївнаЧелало // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні 
науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. 
Винниченка, 2015. - Вип. 141, ч. 1. - С. 92-95. - Режим 
доступу:http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/475 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ 

 
В інвестиційній привабливості країни важливу роль відіграє 

конкурентоспроможність влади, впровадження ефективних механізмів 
адміністративного управління, осучаснення владних структур, також 
необхідно враховувати інвестиційний ризик та інвестиційний 
потенціал. Індекс інвестиційної привабливості України за даними 
членів Європейської Бізнес Асоціації стрімко збільшився і за 
п'ятибальною оцінкою дорівнює 3,15 бали. У 2016 році цей показник 
становив 2,85. Результат у 1-му півріччі 2017 року є найвищим з 2011 
року (3,4 у першому кварталі року) (рис. 1). 

За результатами дослідження щодо настроїв інвесторів у 1-му 
півріччі 2017 року було виявлено, що негативними факторами впливу на 
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інвестиційну діяльність є такі: повільна швидкість впровадження реформ, 
занадто високі ставки надання кредитів для бізнесу, сутичка на Сході, 
бюрократія, контрабанда та тіньова економіка. Проблемами також 
вважають: відсутність значного прогресу з судовою та земельною 
реформами, повільний процес децентралізації, корупція, необхідність 
спростити процедури та послабити державний контроль, вдосконалити 
законодавство щодо захисту прав інвесторів, посилити інформаційну 
політику щодо позитивного та надійного інвестиційного іміджу України. 

Бізнес-середовище стало більш передбачуваним для інвесторів. 
Бізнесмени пристосувалися до ситуації та активувалися. Таким чином 
визначено, що 54% бізнесменів невдоволені інвестиційною ситуацією, 
порівняно з  67% у другому півріччі 2016; 13% вважають, що 
інвестиційний клімат є привабливим, порівняно з 9% у грудні 2016 року. 
Позитивними змінами можна вважати пом'якшення державного контролю 
на валютному ринку, відкритість державних даних, помітний розвиток 
електронних сервісів (електронна система відшкодування ПДВ) [1]. 
Помітним зрушенням у інвестиційній сфері України стало підписанням 
Президентом Закону України "Про внесення змін до деяких законів 
України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій", що 
був ухвалений Верховною Радою 23 травня 2017 року та набирає чинності 
через 3 місяці з дня ухвалення [2]. 

 

 
Рис. 1. Індекс інвестиційної привабливості України [1] 
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Можна сказати, що саме державна інноваційна політика має 
стати одним з головних інструментів забезпечення сталого розвитку 
економічної, соціальної та екологічної сфери нашого життя та 
розбудови інноваційної моделі розвитку національної економіки 
України. Інвестиційна привабливість є головною умовою формування 
інвестиційного клімату регіону. На сучасному етапі розвитку 
економіки України виникає велика необхідність активізації 
інвестиційної діяльності. Саме економічна політика держави 
забезпечує збалансоване економічне зростання країни в цілому та її 
регіонів зокрема. 

На сьогодні основним завданням уряду є відновлення 
інвестиційної привабливості країни, створення сприятливих умов для 
повернення, а в майбутньому і збільшення іноземних інвестицій. 

 
1. European Business Association (EBA) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://eba.com.ua/uk/press-and-media/press-
room/indices/investment-attractiveness-index 2.  Закон України № 
2058-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення 
бар’єрів для залучення іноземних інвестицій»  
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БОРОТЬБА З НАСЛІДКАМИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ: 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ 

 
Необхідність державного регулювання економічних процесів є 

обов’язковим для будь-якої держави. Якщо ж держава не має чітко 
окресленої стратегії чи застосовує неефективні методи, тоді їй слід 
очікувати, що такими діями вона доведе країну до фінансової кризи. 
На прикладі трьох країн (Німеччини, Японії та Сінгапуру) розглянемо 
інструменти боротьби з наслідками фінансової кризи на предмет 
використання їх в Україні. 

На сьогодні модель ринкової економіки Німеччини базується на 
індивідуальній свободі, захисті та заохоченні конкуренції. 
Характерним є соціальне партнерство та рівність. Найбільшу увагу 
німців привертали картелі, з якими державі довелось боротись 
протягом десятиліть. Це обмежувало конкуренцію, монополісти були 
при владі, порушували економічну та політичну рівновагу держави. 
Формування ефективного розподілу ресурсів, розвиток демократії та 
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розширення можливостей вибору напряму розвитку реальні лише при 
досконалій конкуренції [1]. А проблемами ринкової економіки в 
Україні є домінування державної власності, недостатній розвиток 
малого та середнього бізнесу (МСБ), велика кількість монополістів. 

Японія пройшла історичний шлях, в дечому до українського. 
Країна була повністю зруйнована війною, однак стала однією з 
передових держав світу. При тому, що це країна з велетенською 
зовнішньоекономічною залежністю, з малою кількістю природних 
ресурсів і значними загрозами стихійних лих. 

Японська влада провела такі реформи: земельну, за якої 
поміщики зобов’язувались продати землі орендарям за низькими 
цінами; розпущено «дзайбатсу» («грошові клани»); проведено 
«чистку» лідерів бізнесу; заборонено брати участь в управлінні 
великими компаніями членам кланів, які володіли «дзайбатсу» тощо. 

Японія орієнтувалась на зовнішньоекономічну політику, 
активний пошук зовнішніх ринків. Але, що цікаво, зовнішня політика 
була орієнтована на протекціонізм, який дозволяє здійснювати вільну 
торгівлю лише після зміцнення власного виробництва. 
Застосовувалось квотування імпорту. Також політика орієнтувалась на 
підтримку малих та середніх підприємств. 

За статистикою 2016 р., рівень безробіття в Японії становить 
3,1%. Середня тривалість життя 86,39 років (найбільша в світі). Навіть 
ці фактори визначають важливість японського шляху розвитку, що 
мало б стати метою для України. Переглянувши методи боротьби з 
кризою в Японії можна запозичити для України такі заходи як 
протекціонізм, адже потрібно перш за все зміцнити внутрішній ринок 
та використовуючи квотування імпорту варто ввести контроль за 
використанням конвертованої валюти. 

Сінгапур – це країна, ідеєю якої стали не гарні політичні гасла, а 
бажання жити в достатку, за законом та справедливістю. В економіці 
зробили ставку на конкурентоспроможність. Місцеві та іноземні 
підприємства заохочували звільненням від податків. Агентство Spring 
здійснює близько 100 різних програм для підтримки підприємців. У 
Сінгапурі приблизно 140 тисяч підприємств МСБ, це приблизно 92% 
від усіх підприємств країни. Суднобудування, легка промисловість, 
електроніка, високі технології – такі молоді компанії звільняються від 
податку на 5 років. Лі Куан Ю – перший прем’єр-міністр Республіки 
Сінгапур, один із творців сінгапурського «економічного дива». «Ми 
вітали кожного інвестора. Ми просто зі шкури пнулися, щоб 
допомогти йому почати виробництво і налагодити бізнес»,- згадував 
Лі Куан Ю в мемуарах «Сінгапур: з третього світу в перший» [2]. 
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Країна імпортує багато продовольства, при цьому має 
виробництво платформ для видобутку нафти у відкритому морі. У 
Сінгапурі є лише 5 податків. 4 види товарів які підлягають оподатку-
ванню при ввезенні: автомобілі, тютюн, алкоголь та нафтопродукти. 
Країна, не бажаючи мати справ з корупцією застосувала наступні 
заходи: з верхівки влади «прибрали» всіх, хто був причетний до 
махінацій; спростили податкове законодавство; скасували більшість 
ліцензій; на посади суддів поставили приватних адвокатів з відмінною 
репутацією, збільшили зарплати чиновників. 

Україна – це промисловий центр з великими перспективами. На 
прикладі Сінгапуру потрібно створити сприятливі умови для інвесторів та 
спростити податкову систему, яка надмірно обтяжлива для МСБ. 

 
1. Теоретичні засади державного регулювання в контексті 

сучасної моделі соціально-ринкової економіки ФРН [Електронний 
ресурс]// http://journals.iir.kiev.ua  2. Економічне диво Сінгапуру: 
рецепт процвітаючої держави від Лі Куан Ю [Електронний ресурс]// 
http://ukr.segodnya.ua 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-
ТЕХНОЛОГІЧНИХ СКЛАДОВИХ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Економічний досвід розвинених країн показує, що все базується 

на сфері знань та високих технологій. Розвиток нації гарантує лише 
їхнє об’єднання. Більшість країн, які входять в десятку найкращих 
надають перевагу новітнім технологіям, які в майбутньому могли б їх 
привести до інформаційної революції. Для цього вкладають велику 
суму грошей для розвитку такої нової стихії. Інноваційний розвиток є 
прийнятною перспективою і для української економіки, українського 
суспільства. Проте, забезпечення інноваційного розвитку вимагає 
суттєвих інвестицій та створення організаційного підґрунтя, яким 
повинна стати інноваційна інфраструктура. Відтак, в період 
формування інноваційної, креативної економіки особливо актуально 
дослідити стан забезпечення інфраструктурою інноваційного розвитку.   

Метою створення інноваційної інфраструктури є збереження і 
розвиток НТП країни, вирішення питань спаду виробництва, його 
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структурна перебудова, створення нової продукції та виробничих 
процесів, комплексне забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів 
господарювання. До об’єктів виробничо-технологічної інфраструктури 
відносять; бізнес-інкубатори, технопарки, інноваційно-технологічні 
центри, технополіси, інжинірингові фірми.  

 Бізнес-інкубатори- це організаційна структура, яка має за мету 
створення сприятливих умов для ефективної діяльності новоутворених 
малих наукових, науково-технічних, дослідно-конструкторських, 
технологічних та інших фірм, що утворюють інфраструктуру цієї 
діяльності; свого роду це структура, яка «вирощує» молоді фірми, які 
за певний час мають встати на ноги та піти працювати. 

Варто зазначити, що така річ як бізнес-інкубатори в Україні 
існує. Люди вкладають кошти в стартапи, надають бізнес-тренінги , 
керували процесом реалізації проекту професіонали, чудова PR 
компанія, був ряд стартапів ретельно підібраних для реалізації, та щось 
пішло не так. Проаналізувавши деякі аспекти, виявилось, що більшість 
людей самі не вірять в існування свого проекту , їм не вистачає ризику, 
вони створюють «безпечні» проекти та планують не перспективу, а 
«зірвати» лотерею швидко, поки все не відібрати.  

Технопарк- це науковий комплекс, функція якого полягає у 
формуванні сприятливого середовища для розвитку малих та середніх 
наукомістких інноваційних фірм. Відмінною рисою від технопарків, 
інноваційно-технологічних центрів є концентрація на деякій 
предметній сфері. Це дозволяє отримати інформацію за рахунок 
взаємодії  суб’єктів інноваційної діяльності. На даний момент в 
Україні створено 16 технопарків. Порівняно з іншими країнами це 
низькі показники: в США-16о технопарків, в Японії-50, у Великій 
Британії-56. Перешкодами в розвитку технопарків в Україні є: 
відсутність попиту на інновації всередині країни, недовіра фінансових 
структур до інновацій; державний бюджет не в стані фінансувати таку 
складову; а також політична нестабільність у державі. 

Інжинірингова фірма - компанія, що спеціалізується на 
наданні інжинірингових послуг. Такі компанії користуються статусом 
формально незалежних, здатні надавати послуги одночасно в 
декількох областях і залучати до виконання робіт різних 
постачальників обладнання, різні підрядні фірми. В Україні рівень 
активності інжинірингових компаній є низьким, а проектні рішення в 
основному приймаються без відповідного техніко-економічного 
обґрунтування. В економічно розвинутих країнах компанії, що 
надають послуги, мають велетенський творчий потенціал та НТП. В 
Україні ж не мають інформаційної бази щодо постачальників 
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технологій та обладнання. Не мають сучасного програмного 
забезпечення. Не завжди займаються моніторингом. Отже, інжиніринг 
є змістовним методом підвищення ефективності вкладених грошей  в 
об’єкт. На розвиток інжинірингових фірм в Україні впливають: 
державні та приватні інвестиції, наявність вільного капіталу та НТП. 
Адже для того , щоб отримати швидкий та дієвий результат потрібно 
автоматизували як найбільшу кількість процесів. 

Існує певний ланцюжок успіху, який застосували вперше в 
США(до речі, це перша країна , яка зробила акцент на інноваціях , та 
займає на даний момент перше місце у цій сфері): налагодження 
контакту між державою ,яка зацікавлена в зростанні інновацій → 
освітою вищих навчальних закладів(джерело інновацій) → та 
бізнесом, який  здатен здійснити фінансування інноваційних розробок. 

Отже, успішність нашої країни залежить від зацікавлення держави 
в розвитку економіки через інноваційну діяльність; у вмотивованості  та 
ефективній праці освітян та науковців; у зацікавленні бізнесу інноваціями 
та, відповідно, фінансуванні інноваційного розвитку окремих видів 
діяльності, а відтак – і економіки країни. 

 
1. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. Ред. 

В. М. Гейця та ін.; НАН України. – К., 2015. – 336с. 2. Квакун О. О. 
Сучасний стан світового ринку інжинірингових послуг / О. О. Квакун, 
Я. О. Лисенко. – Економічний простір, 2013. - №74(5). 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  

В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
 
Успішні підприємства прагнуть оптимізувати та правильно 

організувати свою зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД), що включає в 
себе такий елемент, як  виявлення, оцінка та управління ризиками. Рівень 
ризику ЗЕД завжди є значним, а інколи і перевищує рівні ризиків, що 
супроводжують інші види діяльності суб’єкта господарювання. Саме тому 
сфера ЗЕД вимагає більшої відповідальності зі сторони управлінців 
підприємства у досліджені та вивчені зовнішнього ринку. Для зменшення 
впливу ризиків підприємство повинне постійно оновлювати систему 
моніторингу ризиків, адже в сучасних умовах майже 40% усіх 
комерційних операцій завершуються невдачею через недостатнє 
врахування ризиків та невдале управління ними [1]. Недостатня увага 
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приділяється також і вивченню стану управління підприємницькими 
ризиками та розвитку  спеціалізованої інфраструктури на підприємствах, 
що займається ризик-менеджментом [2] 

Управління ризиком – це процес спрямований на зниження 
ймовірності виникнення несприятливого результату для підприємства 
через настання ризикових подій. Цей процес потребує знань із 
страхової справи та детального аналізу діяльності підприємства. 

Методика оцінки ефективності використання фінансових 
інструментів є  важливим процесом для управління ризиками 
підприємства (рис). Серед основних методів управління ризиками 
варто виділити страхування, самострахування та хеджування.  

Страхування – метод управління, за якого відбувається попереднє 
резервування ресурсів. Ці ресурси  використовуються для компенсації 
збитку від очікуваного прояву різних ризиків, що є передачею ризику. 
Суб’єктами страхування виступають страхувальник та страховик. 
Стороною, що приймає фінансові ризики в даному випадку, виступає 
страхова компанія. Негативним є те, що  відрахування страхувальнику 
встановлюються на рівні, значно меншому від суми очікуваного збитку. 
Як показує практика, українські підприємства, що є учасниками ЗЕД, 
нечасто вдаються до тих видів страхування, які могли б зменшити 
негативні наслідки через ризикові ситуації. 

 

 
Рис. Методика оцінки ефективності використання  

фінансових інструментів [3] 
 

Іншим методом управління ризиками є самострахування, ціль 
якого полягає у тому, що підприємство створює власні резерви для 
компенсації збитків через непередбачувані ситуації.  
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Перевагою є те, що підприємства зменшують витрати на 
страхові премії та в них збільшується прибуток. Недоліком є зростання 
організаційних витрат. 

Хеджування — засіб запобігання ризику, за якого укладається 
протилежна до договору угода. За такої  форми страхування учасники 
угоди можуть зменшити ступінь фінансового ризику, пов'язаного з 
можливою зміною кон'юнктури ринку, попиту чи рівня цін впродовж 
виконання умов угоди. Перевагами цього методу  управління ризиками є 
можливість швидко приймати рішення та невеликі затрати. Недоліками є 
вузька спеціалізація  та необхідність залучення фахівці з високим рівнем 
кваліфікації. Цей метод використовують підприємства, в яких здійснюють 
зовнішньоекономічні операції ц значному обсязі та на постійній основі.  

Отже, жоден із перерахованих методів не здатен забезпечити 
повний захист від усіх ризиків, але може їх мінімізувати. Велику роль 
у запобіганні ризиків може відіграти ефективне внутрішнє управління. 
Найкращого ефекту можна досягнути за рахунок поєднання декількох 
методів управління ризиками.  
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РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ  

НА ЕЛЕКТРОННОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 
 
У даний час на ринку електронної комерції України стрімко 

зростає чисельність інтернет-магазинів. Дане явище спостерігається у 
зв’язку з підвищенням попиту споживачів на онлайн-продукцію. 
Основними факторами, що формують попит на інтернет-товари 
виступають: зручність, економія часу, швидка доставка, оперативність 
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надання послуг, широкий вибір онлайн-продукції, нижчі ціни у 
порівнянні з товарами у традиційних магазинах,  якісне 
обслуговування та консультування. Обсяг електронної комерції 
України щорічно зростає і на сьогодні становить 1,5 млрд. євро, все 
більше інтернет-споживачів з’являється на ринку, тому можна 
стверджувати, що довіра українців до купівлі товарів через мережу 
зростає і формує бажання здійснювати певний ряд покупок лише в 
мережі Інтернет. Близько 83% авіаквитків, 76% туристичних послуг,  
67% залізничних квитків, 58% книг та 51% мобільних аксесуарів 
придбані за допомогою мережі Інтернет. Такі категорії, як одяг та 
аксесуари, взуття, товари для дому та тварин характеризуються все 
більшою популярністю зі сторони онлайн-споживачів, та за 
прогнозами в найближчі 10 років витіснятимуть товари в магазинах 
реального сектору економіки. Тому більшість українських 
традиційних магазинів володіють інтернет-платформами і ведуть 
збутову діяльність, як в реальному, так і в віртуальному секторі. Дана 
тенденція також присутня на міжнародному ринку електронної 
комерції та особливо поширена в країнах Східної Азії. 

Популярним трендом на ринку електронної комерції України є 
використання мобільних платформ. Практично кожен інтернет-
магазин володіє мобільним додатком, обладнаним послугою купівлі в 
один клік, що економить час споживача, саме тому практично третина 
всіх онлайн-операцій здійснюється за допомогою мобільної мережі [1]. 

Для приваблення онлайн-споживачів українські інтернет-
магазини активно використовують різноманітні засоби. Одним з 
інноваційних інструментів є віртуальна примірочна, його 
використовує H&M у мобільному додатку. Він відрізняється від інших 
тим, що магазини бренду обладнані віртуальними вітринами, на яких 
можна сфотографувати вподобану модель камерою телефону і 
“приміряти” на власні фото. Дану інновацію перейняли і українські 
інтернет-магазини (Modnacasta). Деякі з магазинів одягу володіють 
функцією автоматичного встановлення розміру за заданими покупцем 
параметрами, що мінімізує ризики повернення товару (Vovk). 

Особливу роль на ринку електронної комерції України відіграє 
персоналізована реклама, яка направляє комплекс маркетингових засобів на 
споживача, на основі його вподобань та інформації з соціальних мереж. Так, 
покупець бачить лише рекламу товарів та послуг, які можуть його 
зацікавити та товари певного інтернет – магазину, які він раніше 
переглядав, чи покупки якого він постійно здійснює [2]. 

Абсолютними лідерами, що входять в десятку найкращих 
українських віртуальних магазинів за часткою інтернет-ринку є: 
Rozetka.ua - 40%; Ctrus.ua - 12%; Allo.ua - 10%; Comfy.ua - 10%; 
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Modnacasta.ua  -10%; Mobilluck.com.ua - 8%; leboutique.com - 7%; 
Foxtrot.com.ua - 7%; Eldorado.com.ua - 6%; Makeup.com.ua - 4%. 

 Запорукою успішного ведення торгівлі цих магазинів на ринку 
електронної комерції є відмінний сервіс, широкий вибір товарів та послуг, 
можливість повернення товарів, різноманітність форм оплати товарів 
(накладним платежем, безготівково, в кредит, тощо), наявність мобільного 
додатку, швидка доставка, а також персоналізована реклама. Простота та 
легкість купівлі в мережі Інтернет – головний критерій вибору платформи 
для здійснення покупок українським споживачем, отже вітчизняним 
віртуальним магазинам, що розвиваються, необхідно в першу чергу 
налагоджувати сервіс обслуговування клієнтів та створити покупцю 
найсприятливіші умови. 

Розвиток електронної сфери прогнозується з шаленим приростом, 
адже вже в недалекому майбутньому віртуальний сектор витіснить 
реальний і з зростанням попиту на інтернет-продукцію, буде підвищуватись 
конкуренція, саме тому вітчизняним магазинам доцільно завойовувати 
онлайн-ринок вже сьогодні, здійснюючи торгівлю як у реальному так і у 
віртуальному секторі, розвиваючись та зміцнюючи свої позиції. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ  

І РОЗРОБОК ПІДПРИЄМСТВ 
 
Однією із важливих передумов успішного функціонування 

підприємств у бізнес-середовищі є активізування їхньої діяльності у 
напрямку впровадження досліджень і розробок. Завдяки цьому 
суб’єкти господарювання більш гнучкіше реагують на потреби 
споживачів, а також вважаються більш конкурентоспроможними у 
бізнес-середовищі. Очевидно, що більшою чи меншою мірою 
ефективність цих процесів залежить від наявності достатньої кількості 
фінансових ресурсів із різних джерел фінансування.  
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Вивчення теорії і практики, а також результати власних 
досліджень дають змогу зробити висновок про те, що узагальнено 
джерела фінансування досліджень і розробок є такими ж, як і джерела 
фінансування операційної діяльності суб’єктів господарювання 
загалом. Відтак, серед таких джерел слід відзначити такі: 

1) власні засоби – включають амортизаційні відрахування, 
частину чистого прибутку, що спрямований у сферу досліджень і 
розробок, статутний та пайовий капітал, а також реінвестовану 
шляхом продажу частину основних засобів організації; 

2) позикові засоби – включають кредитні ресурси, емісію 
боргових цінних паперів, венчурний капітал, фінансовий лізинг тощо; 

3) залучені засоби – інвестиційні ресурси, факторинг тощо. 
Враховуючи вищенаведене, слід зауважити, що не кожне 

вітчизняне підприємство має змогу однаковою мірою використовувати 
зазначені джерела фінансування своїх власних досліджень і розробок. 
Доречно наголосити і на тому, що вибір будь-якого із таких джерел 
несе за собою певні ризики (наприклад, ризик погіршення ліквідності, 
процентні, інвестиційні, інфляційні ризики тощо). Відтак, за цих умов 
важливо вести виважену фінансову політику у компанії, яка не лише 
сприятиме вчасному залученню необхідної кількості фінансових 
ресурсів для фінансування досліджень і розробок, а й мінімізуванню 
при цьому потенційних ризиків.  

В аналізованому контексті доречно наголосити і на тому, що 
значна частина досліджень і розробок підприємств є такими, які 
вимагають залучення чималої кількості фінансових ресурсів, що 
зумовлює необхідність поєднання окремих джерел їхнього походження. 
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ПРИОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ 
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
 
Україна являє собою досить великий європейський ринок, що 

характеризується динамічністю та стабільністю свого розвитку. Проте, 
розвиток будь-якої держави, а отже, і підтримання тенденції зростання її 
економіки, безпосередньо залежить від привабливості даної країни для 
інвесторів. У процесі становлення України як самостійної незалежної 
держави прямі іноземні інвестиції допомагали  трансформувати  
господарський комплекс країни та структуру економіки.  
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Важливою формою зовнішньоекономічної діяльності є іноземне 
інвестування, яке  насамперед сприяє заходам макроекономічної 
стабілізації. 

Прямі іноземці інвестиції (ПІІ) – придбання тривалого інтересу 
резидентом однієї країни (прямим інвестором) у підприємстві – 
резиденті іншої країни (підприємстві з прямими інвестиціями) [1].  

Необхідно зазначити, що потенціал України в сфері залучення 
іноземних інвестицій характеризується великою кількістю  природних 
ресурсів та досить розвиненою промисловістю. Обсяг ПІІ безпосередньо 
залежить від перспективності об’єкта інвестування, а значить 
характеризує ступінь інтеграції України у світове співтовариство.  

За даними Державної служби статистики, протягом останніх 5 
років, найбільш перспективними для іноземних інвесторів у 
галузевому розрізі залишаються традиційні галузі економіки: 
промисловість (добувна, переробна та легка), фінансова та страхова 
діяльність, торгівля та операції з нерухомим майном, професійна, 
наукова та технічна діяльність, інформація та телекомунікації.  Станом 
на 2017 рік структура накопичених прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) в економіці України має такий вигляд: у 
промисловість було спрямовано 26,7% від загального обсягу прямих 
іноземних інвестицій (у тому числі у переробну промисловість – 
20,7%), у фінансову та страхову діяльність – 26,4%, в оптову, 
роздрібну торгівлю та ремонт автотранспорту –13,3%, в операції з 
нерухомим майном – 9,8%, у професійну, наукову та технічну 
діяльність – 6%, в інформаційну діяльність і телекомунікації – 5,4%, в 
інші види економічної діяльності – 12,4% від загального обсягу 
накопичених ПІІ (акціонерного капіталу) в економіці України [2]. 

Інвестиції в Україну надходять із 102 країн світу. До числа лідерів 
країн-інвесторів у 2016 входять: Кіпр – 9 млрд. 925,4 млн. дол., 
Нідерланди – 6 млрд. 326,1 млн. дол., Російська Федерація – 4 млрд. 436,7 
млн. дол., Велика Британія – 2 млрд. 155,8 млн. дол., Німеччина – 1 млрд. 
741 млн. дол., Віргінські острови – 1 млрд. 684,2 млн. дол., Швейцарія – 1 
млрд. 505,5 млн. дол.  [2]. 

Дедалі частіше ППІ надходять у сферу автомобільної промисло-
вості, споживчої електроніки, високих технологій, виробництва біопалива 
та логістики. Потоки ППІ спрямовуються переважно не у виробництво 
товарів, а у сфери української економіки, що забезпечують обіг, 
мобілізацію та розподіл товарів і послуг.   

Проте, за останні роки відбувається активне залучення іноземного 
капіталу до менш традиційних сфер інвестування - об'єкти будівельної 
індустрії України і незавершеного будівництва. Незавершене будівництво 
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в Україні стабільно зростає, і за останні п'ять років його обсяги 
збільшились майже втричі [2].  

В цілому, для будівельної індустрії України характерні техніко-
економічна застарілість проектів, невиправдані великі терміни 
будівництва об'єктів і низький рівень ефективності капітальних 
вкладень. Участь іноземних партнерів у приватизації незавершених 
будівельних об'єктів через конкурси, аукціони призведе до стрімкого 
розвитку у сфері будівництва.  

Важливим напрямом залучення іноземних інвестицій в Україні, в 
першу чергу, є транспорт та об'єкти «ділової інфраструктури» — 
офіси, ділові центри, побутовий сервіс. Термін окупності капітальних 
вкладень у ці обєкти є відносно коротким, тому є матеріальною 
основою для подальшої активності іноземного капіталу. 

Потенційно Україна має достатньо ресурсів, щоб зайняти місце 
однієї з провідних країн світу за залученням інвестицій, адже цілком 
забезпечена джерелами природних ресурсів, кваліфікованою робочою 
силою, має розвинену виробничу базу, перспективний внутрішній 
ринок збуту продукції та успішну інтеграцію у світовий фінансовий та 
товарний ринки.   
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НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ 

 
Транснаціональні корпорації (ТНК) є одним із найважливіших 

суб’єктів міжнародних економічних відносин. Вони безпосередньо 
формують нові тенденції у міжнародному бізнесі, глобальну 
конкурентоспроможність на міжнародних ринках, а також впливають 
на національні економіки країн світу. Однак, їх діяльність, за оцінками 
фахівців, викликає чимало неоднозначних ефектів. 

Основні негативні наслідки транснаціоналізації породжені 
олігополістичним характером економічної діяльності ТНК. Для 
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зміцнення свого впливу вони часто підтримують авторитарні режими, 
оскільки зацікавлені в маріонеткових урядах, що посилює залежність 
менш розвинених країн від найбагатших країн світу. Переміщаючи 
виробництво до країн з нижчим рівнем життя та заробітної плати, вони 
можуть перешкоджати зростанню життєвих стандартів. Діяльність 
транснаціональних корпорацій загалом послаблює здатність держав 
прагнути до самостійності економічної політики. У недавній історії, 
багато випадків були навіть відомі, коли багатонаціональні корпорації 
мали можливість впливати на політичний розвиток у певних країнах 
для власної користі або на користь їх рідним країнам [1;2]. 

 Економіка з величезною кількістю потужних ТНК є доволі 
несприятливим середовищем для компаній та урядів малих і бідних 
країни. Основна мета корпорацій, звичайно, полягає в отриманні 
прибутку і досягненні її за мінімальних витрат – вони інвестують у 
країни, де є дешева робоча сила, і не потрібно дотримуватися високих 
екологічних стандартів. 

У глобальному економічному просторі діяльність ТНК викликає 
такі негативні ефекти: 

а) спад ринку. ТНК, через їх розмір, можуть мати значний вплив 
на державну політику, особливо через загрозу звуження ринку. 
Наприклад, коли уряд намагався змусити компанії забезпечити 
прозорість об’єктів їхньої інтелектуальної власності, щоб отримати 
технологію для місцевих підприємців, ТНК остерігалися втрати своєї 
конкурентної переваги. У результаті вони вирішували, чи варто 
залишатись на ринку приймаючої країни. "Загрозу виведення" часто 
використовують держави-реципієнти для обґрунтування доцільності 
трансформації інвестиційної політики. Країни, які є найбільш 
успішними у таких типах суперечок з ТНК – це країни, які мають 
потенціал для зростання ринкової конкуренції; 

б) лобіювання. Формування лоббі, в тому числі міжнародного, за 
участю ТНК, використовується як засіб виливу на митну політику 
приймаючої країни зокрема та міжнародну торговельну політику в 
цілому та на політику у сфері екології; 

в) конфлікти з урядами країн-реципієнтів. Оскільки ТНК 
намагаються впливати на приймаючі державі, ті, в свою чергу 
намагаються отримати більший контроль над ТНК. Загроза 
націоналізації (примус продавати місцеві активи ТНК уряду або іншим 
місцевим зацікавленим особам) або зміни місцевих бізнес-законів та 
нормативних актів можуть суттєво заважати діяльності ТНК. 

г)нестабільність на ринку. Гостра конкурентна боротьба на 
глобальному ринку товарів і послуг змушує багатонаціональні компанії 
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шукати нові шляхи до успіху, що викликає непередбачувані реакції 
усіх учасників ринку. Це призводить до нестабільності та 
олігополістичного співробітництва між компаніями для спільного 
використання обмежених можливостей. Існують альянси, які 
характерні, головним чином, для азійських країн, оскільки Азія в 
останні роки стала світовим центром виробництва. Ці союзи створені 
спеціально для цілей виходу на ринок і взаємній передача технологій, 
однак олігополістичні змови можуть призвести до витіснення з ринку 
інших, слабкіших, учасників. 

Для прикладу, розглянемо негативний вплив сектору виробників 
мобільної  техніки на ринки інших країн. На 2017 рік існують три 
найбільші конкуренти у цій сфері, за дослідженнями журналу 
«Forbes», а саме ТНК «Apple», «Samsung», «Huawei» (див. рис. 1). 

 

 

Рис.1 Позиції провідних корпорацій мобільної техніки[3] 
 
Негативні наслідки діяльності вище перелічених ТНК 

відображаються у їх впливі на ціноутворення в країні-реципієнті, що 
призводить до поглинання або банкрутства вітчизняних виробників 
мобільної техніки, а також робить залежною національну економіку від 
діяльності даних міжнародних компаній. 

 
1.Плюси та недоліки ТНК [Електронний ресурс].–Режим 

доступу: https://www.ukessays.com/essays/economics/advantages-and-
disadvantages-of-transnational-corporations-economics-essay.php 2. ТНК 
[Електронний ресурс]:– Режим 
доступу:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4908801/ 3. 
Компанії «Apple», «Samsung», «Huawei» [Електронний ресурс]: Режим 
доступу: https://dazeinfo.com/2017/05/01/worldwide-smartphone-
shipments-q1-2017/ 
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СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
У СФЕРІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 

 
Від моменту встановлення Україною своєї державності вона 

бере участь у формуванні політичних умов на міжнародній арені, тому 
є учасником міжнародних організацій та виборює можливість 
європейського розвитку держави у сфери економіки, соціально-
трудових відноси та встановлення на світовій арені. 

Для України необхідним є залучення інвестицій для підтримки 
курсу національної валюти, забезпечення оптимально виконання та 
підтримки соціально-економічних реформ, підтримки міжнародних 
резервів держави та інших сфер повноцінного функціонування держави. 

На даний час Україна співпрацює з такими міжнародними 
економічними організаціями: Міжнародний валютний фонд, Світовий 
банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та 
розвитку, Організація за демократію та економічний розвиток, 
Організація Чорноморського економічного співробітництва та інші. 

Наведемо такі приклади співпраці України з міжнародними 
організаціями у сфері залучення іноземних інвестицій: 

1. У лютому 2012року відбувся початок співпраці з 
Міжнародним банком реконструкції і розвитку і створення нової 
Стратегії партнерства з Україною 2012-2016рр.  для того, аби 
допомогти Уряду впоратись з проблемами, які виникли у реалізації 
низки економічних реформ та інтеграції з ЄС. Ця співпраця бере за 
основу отримання інвестиційних позик для України у розмірів  
500 млн. дол. США впродовж перших 2-х років (2013-2014рр.) та у 
наступних роках- надання інвестицій у ті сфери, де відображено 
позитивний досвід співпраці [1]. 

2. 5 траншів МВФ, які є однією з найбільших вагомих внесків 
міжнародних валютних організацій у розвиток нашої держави, які 
мають на меті покращити соціально-економічний стан нашої держави. 
Проте дані інвестиції надаються Україні лише за умови виконання 
певних умов, введення реформ та змін тарифів. Ці кошти Україна має 
право направляти у золотовалютні резерви та покривати кредити [1]. 

3. ЄБРР протягом 2007-2016 рр. інвестував кошти у:  розвиток 
залізничних шляхів залізниць України, надавши 51,9 млн дол. США на 
закупівлю необхідного колійного обладнання та ремонт верхньої 
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будови колій на основі сучасного досвіду; 98,5 млн. євро для  відновлення 
автомагістралей та допомога у здійсненні реформи у сфері фінансування 
сектору автодоріг; 15,0 млн дол. США для реконструкції аеропорту 
"Бориспіль"; 41,4 млн дол. США для модернізації системи 
аеронавігаційного обслуговування України; 38,9 млн. євро для розвитку 
інфраструктури Іллічівського морського торговельного порту [1]. 

4.  ЄІБ разом з ЄБРР інвестував: 11450 млн євро для 
покращення інфраструктури автомобільних доріг України; 354 млн. 
дол. США на впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів  
на залізницях України, будівництво нового тунелю на перегоні Бескид-
Скотарське, для забезпечення безпеки для напрямку міжнародного 
транспортного коридору №5; 120 млн. євро для підвищення 
енергоефективності університетів України; 200 млн. євро для 
оновлення системи громадського транспорту у 20 містах України [1]. 

Крім обов’язкових річних внесків, які обов’язкові при членстві у 
міжнародних організації, Україна має певні фінансові зобов’язання 
перед міжнародними організаціями, які вкладали інвестиції у розвиток 
певних сфер, проте деякі інвестиції вкладені на безкоштовній умові. 

Слід зазначити, що з початку 2000 по 2010 рр. в Україні 
реалізувалось 554 проекти за посередництва міжнародних організацій, 
які виступали в ролі інвесторів та вклали 845 млн дол. США. За цей 
часовий період, найбільші інвестиції вклали 2 міжнародні організації: 
ЄБРР у розмірі 34,1 млн. грн. та МБРР у розмірі 14,9 млн. грн.  Станом 
на 2017р. найбільшим інвестором для України є МВФ. 

Отже, внески міжнародних організацій у розвиток країни є 
необхідною умовою розвитку України. Проте не слід забувати про 
відповідальність за використання цих інвестицій, а  також про те, що їх 
залучення буде відшкодовуватись ще протягом десятків років.  

 
1. Співпраця України з міжнародними організаціями 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/1110061453175/ekonomika/spivpratsya_ukrayini_mi
zhnarodnimi_organizatsiyami 2. Сайкевич М.І., Лебединець Л.Є. вплив 
міжнародного кредитування на перспективи розвитку економіки 
України // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6(96). – С. 43-48. 
3. Сущенко О.   Роль Міжнародного валютного фонду у 
макрофінансовій стабілізації України / О. Сущенко, І. Руденко // Ринок 
цінних паперів України. - 2010. - №1-2. - С. 23-29 
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  
У РОЗВИОК СФЕРИ НАНОТЕХНОЛОГІЙ  

 
Одним з перспективних та нових напрямів інноваційної діяльності 

є сфера нанотехнологій. Нанотехнології – це новий революційний шлях 
мислення та виробництва, що використовує науковий підхід, заснований 
на маніпуляціях з окремими атомами і молекулами для створення 
досконаліших матеріалів, приладів, систем  з новими хімічними, 
фізичними та біологічними властивостями у нанометровому масштабі. 

Провідні країни світу давно оцінили інноваційний потенціал 
нанотехнологій і створили відповідні національні програми. Третина всіх 
світових інвестицій у нанотехнології припадає на США, приблизно 15% – 
на Європейський Союз  і 20% - на Японію. Дослідження в цій сфері 
активно ведуться також у країнах колишнього СРСР, Австралії, Канаді, 
Китаї, Південній Кореї, Ізраїлі, Сінгапурі і Тайвані. Особливе місце займає 
Китай. Над розвитком нанотехнологій там працює більше 800 фірм і 
понад 100 науково-дослідницьких інститутів. Щороку сумарні витрати 
країн світу на дослідження нанотехнологій стрімко зростають. На думку 
експертів, для того, щоб нанотехнології стали реальністю, щорічно 
необхідно витрачати не менше $1 трлн. За прогнозами Національної 
ініціативи в галузі нанотехнології США, розвиток нанотехнологій через 
10 – 15 років дозволить створити нову галузь економіки з оборотом в $15 
млрд. і, приблизно, 2 млн. робочих місць. У 2001 – 2006 рр. центри 
нанотехнологій створені в Німеччині, Франції, Італії [5]. 

 Проаналізувавши ситуацію на українському ринку нанотехно-
логій, було виділено основні проблеми розвитку цієї сфери [1]:  

 − недостатньо кваліфікованих спеціалістів у сфері нанотехнологій; 
 − недостатнє фінансування досліджень та розробок у сфері 

нанотехнологій;  
− неготовність промисловості до впровадження нанорозробок;  
− відсутність технологічної бази для розвитку нанотехнологій.  
Розвиток та підтримка інновацій, в тому числі у сфері 

нанотехнологій, допоможе Україні у подоланні відставання в 
економічному та інноваційному розвитку. Сприяти вирішенню даних 
проблем можуть такі заходи:  

− організація виставок нанотехнологій з залученням вітчизняних і 
зарубіжних інвесторів, власників підприємств, які впроваджують у своє 
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виробництво нанотехнології. Дані заходи сприяють зближенню науки та 
виробництва; 

 − виділення державних коштів на бюджетні місця у вищих 
навчальних закладах для спеціалістів у сфері нанотехнологій; 

 − залучення інвесторів та надання їм податкових пільг; 
 − залучення вищих навчальних закладів до розробок нанопроектів; 
 − співпраця України з іншими державами, які мають більший досвід 

розвитку нанотехнологій, зокрема, обмін досвідом між підприємствами і 
інститутами; 

 − створення технічної бази для розвитку нанотехнологій;  
− збільшення державних інвестицій. 
За останній час, незважаючи на складну ситуацію в Україні, 

були здійснені інвестиції у розробку нанопроектів, які успішно 
впроваджені на українських підприємствах: 

- технологія наноалмазного хромування успішно впроваджена 
на ЗАТ «Нікопольський завод нержавіючих труб»; 

- застосування наноалмазів в мастильних матеріалах ефективно 
використовувалося, наприклад, «УКРЕНЕРГО», ДП МОУ «Харківсь-
ким авторемонтним заводом»; 

- роботи по модифікації гум з натуральних каучуків з добавками 
наноалмазів, проведені Дніпропетровським НДІ; 

- в Харківському авіаційному інституті, проведено і профінан-
совані дослідження по використанню наноалмазів в вуглепластиках, з 
метою покращення їх механічних характеристик [4]. 

Також, одним з великих проектів, реалізованих в Україні, є 
створення науково-виробничого підприємства «5 ELEMENT» з 
виробництва нанодобрив, які розроблені українським науковцем 
Георгієм Голіком. Сума інвестицій, вкладених у цей проект, склала 
півтора мільйона доларів. На даний час, підприємство уклало 
домовленості про співпрацю з Литвою, Словаччино, Чехією, Кіпром, 
Алжиром, Єгиптом, Суданом та іншими країнами [3]. 

Отже, Україна має потенціал для інноваційного розвитку в 
сфері нанотехнологій. Проте для реалізації цього потенціалу потрібно 
активізувати державну підтримку нанотехнологій, починаючи з етапу 
зародження ідей і завершуючи їх комерціалізацією. Крім того, 
необхідний чіткий план інноваційного розвитку, інтелектуальна, 
матеріальна і фінансова база для його втілення, які тісно повязані із  
залученням вітчизняних і іноземних інвестицій. 

 
1. Впровадження інновацій в сфері нанотехнологій в Україні – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14084/1/4_13-
14_120506_maket_ena_ntb.pdf. 2. Фінансування нанотехнологій в світі – 
[Електронний ресурс] – Режим 
доступу:  https://cyberleninka.ru/article/n/finansirovanie-nanotehnologiy-v-mire. 
3. Таврійські горизонти – [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2317219-tavrijski-gorizonti-
duze-ambitno-j-cilkom-realno.html. 4. Як нанотехнології розвивають 
український бізнес – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://www.imena.ua/blog/nanotech-for-business/. 5.Романенко Л., Малишев 
В., Романенко О., Сущенко А. Розпочинай власний бізнес у нанотехнологіях 
// Освіта регіону: Політологія, психологія, комунікації. – 2010. - № 4. 
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ КРАУДСОРСИНГУ 

 
Останнім часом замість того, щоб просто пасивно споживати, люди 

бажають брати участь у розробці та споживанні  важливих для них 
продуктів. І саме краудсорсинг дає їм таку можливість. Краудсорсинг  — 
це використання великої кількості людей для вирішення завдань, що 
виникають під час ведення бізнесу або для реалізації соціальних проектів. 
Компанії все частіше і частіше його застосовують, оскільки розуміють, що 
при наявності певних умов “натовп” практично завжди перевершить будь-
яке число штатних працівників.  

Краудсорсинг є дуже корисним для бізнесу і особливо для 
інноваційних проектів, та володіє такими перевагами [2,4,5]: 

1. Охоплення великої кількості зацікавлених осіб. Головна 
перевага краудсорсингу полягає у тому, що можна одночасно залучити 
безліч виконавців-спеціалістів у своїй сфері діяльності;  

2. Зниження ризику. Люди підтримують ті ідеї та проекти, що їм 
подобаються. Отже, і компанії зможуть вкладати кошти лише в 
перевірені та схваленні потенційними споживачами проекти. 

3. Доступність. Краудсорсинг, дає можливість поділити великий 
проект на більш дрібні і «спеціалізовані» частини, що зменшує 
загальну вартість;  

4. Компетентність. Краудсорсинг гарантує те, що кожен 
займатиметься своєю справою, а значить, завдання будуть 
виконуватися людьми з відповідною кваліфікацією;  

5. Швидкість. Внаслідок залучення великої кількості виконавців 
час на виконання завдання можна скоротити до мінімуму. 
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6. Миттєвий потенціал найму. Найкращі та найяскравіші 
учасники краудсорсингових проектів можуть навіть отримати від 
інвестора чи власника бізнесу пропозицію найму.  

7. Безкоштовний маркетинг. Учасники краудсорсингу самі по-
пуляризують ідею проекту, над яким вони працюють, серед знайомих та 
на власних сторінках в соціальних мережах, таких як Twitter або Facebook.  

8. Краудсорсинг також може бути використаний для управління 
репутацією. Наприклад, якщо було кілька скарг на один із продуктів 
компанії, її керівництво можете попросити учасників надати 
пропозиції щодо усунення недоліків. 

Однак як і будь-яке явище краудсорсинг має свої недоліки. 
У міру того, як феномен краудсорсингу розростається і набирає 

силу, все більше і більше людей різних професій виявляються під загрозою 
звільнення. Наприклад, в журналістиці BBC, Gannett і Reuters [3], щоб 
виконати таку роботу як розслідування посадових злочинів в органах 
державного управління або ж здійснити репортаж з місця подій, почали 
застосовувати краудсорсинг.  Противники краудсорсингу заявляють, що 
непрофесійні учасники краудсорсингу можуть не знайти спільної мови чи 
спільного бачення, тому їм важко буде створити щось цінне. 

Крім цього, компанії йдуть на великий ризик, застосовуючи 
краудсорсинг, адже публічне обговорення ідеї означає, що конкуренти 
можуть перехопити і першими реалізувати цікаву ідею. 

Деякі талановиті учасники краудсорсингу будуть наполегливо 
працювати за копійки. А тим часом їх не дуже талановиті когорти 
вимагатимуть високу плату за посередні результати. Це неминуче з 
будь-яким бізнесом, але така ситуація стає поширеною в  
краудсорсингу. На відміну від цього, аутсорсинг або наймана праця 
більш ретельно перевіряються, а плата за послуги, як правило, 
призводить до вищої якості ідей та продуктів. 

В Україні також зростає тенденція до використання 
краудсорсингу. І хоча зараз він перебуває на стадії розвитку, але ми 
вже можемо бачити перші успішні проекти. Таким вдалим прикладом 
є організований McDonald`s’ом конкурс “Мій бургер”. У ньому взяло 
участь близько 150 тис осіб. Люди мали можливість створити власний 
бургер та проголосувати за найпривабливіший для них варіант. 
Всесвітній фонд дикої природи  в Україні також вирішив 
застосовувати краудсорсинг. Він створив спеціальні “Еко-Карти”, на 
яких будь-яка людина може позначити проблемні регіони. Бажаючі 
можуть об’єднуватися і спільно вирішувати цю проблему. 

Таким чином, краудсорсинг може бути корисним методом для  
бізнесу, щоб почати створювати ідеї та визначити, які з цих ідей 
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заслуговують на увагу. Використовуючи "силу мас", можна дізнатися, 
що клієнти та широка громадськість шукають у бізнесі.  

 
1. Краудсорсинг: виды и примеры успешных проектов 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kom-
dir.ru/article/1831-kraudsorsing 2. The Advantages and Disadvantages of 
Using Crowdsourcing to Improve Your Ecommerce Business By Cindy 
Floren [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://myecommerce.biz/blog/2012/07/the-advantages-and-disadvantages-
of-using-crowdsourcing-to-improve-your-ecommerce-business/ 
3.Crowdsourcing_One_Step_Beyond   -  Jean-Fabrice Lebraty, Katia 
Lobre-Lebraty 4. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент 
развития бизнеса   -  Джефф Хау  5. Нишенко О.В. Краудсорсинг як 
сучасний управлінський інструмент / О.В. Нишенко // Економічні 
науки. Серія: облік і фінанси. – 2014. – Вип.2. – С.231-237. 
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КВОТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Проблема захисту вітчизняних виробників та створення 

конкурентного середовища є актуальною в Україні. Для цього держава 
застосовує певні інструменти та обмеження, які б змогли регулювати цю 
проблему. Найбільш поширеною формою кількісних обмежень в Україні є 
квота. Квота — це кількісний нетарифний засіб обмеження експорту або 
імпорту товару певною кількістю або сумою на визначений проміжок часу. 

Квоти можуть встановлюватись як на експорт, так і на імпорт 
товарів. Квоти на експорт  визначають частку кожної країни у спільному 
експорті певного товару. Імпортні квоти встановлюються національним 
урядом для захисту місцевих товаровиробників, а також як відповідь на 
дискримінаційну торговельну політику інших держав. Законом України 
"Про зовнішньоекономічну діяльність" в Україні запроваджені такі види 
експортних (імпортних) квот: глобальні, групові, індивідуальні, 
антидемпінгові, компенсаційні, спеціальні [1]. 

Варто звернути увагу потенційних українських експортерів на 
тарифне регулювання імпорту, яке діє на митній території ЄС – мита, 
звільнення (в тому числі тимчасові скасування) від сплати мита, квоти, 
антидемпінгові заходи. 

Зараз проводиться політика щодо безмитного експорту товарів до 
Європейського Союзу. Україні надано квоти на 5 груп товарів. Україна 
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вже вибрала квоти на безмитний експорт до Європейського Союзу меду, 
цукру, круп і борошна, кукурудзи, виноградного та яблучного соків. 
Також зазначається, що квота на імпорт м’яса птиці на перший квартал 
поточного року повністю вичерпана. Майже повністю використані квоти 
у березні по обробленим томатам (на 96%) та пшениці (на 84%).  

Розмір квоти безмитного експорту до ЄС у 2017 році на яблучний та 
виноградний соки складав 12 тис. т., круп та борошна 6,6 тис. т., цукру - 
20,07 тис. т., а кукурудзи 450 тис. т. (на 50 тис. т. більше ніж у 2016 році) [2]. 

 
Таблиця 1 

Дані по використанню експортних квот на сільськогосподарську 
продукцію до країн ЄС в рамках автономних преференцій [4] 

Назва товару Використані квоти, т Невикористані квоти, т 
Пшениця 950 000 - 
Кукурудза 400 000 - 
Ячмінь 22 721 227 279 
Свинина - 40 000 
Етанол - 27 000 
Цукор 522 19 548 
Курятина 12 360 23 640 
Висівки 1 841 14 159 
Яловичина - 12 000 
Виноградний та 
яблучний соки 

10 000 - 

Оброблені томати 10 000 - 
Крохмаль 725 9 275 
Молоко, вершки - 8 000 
Солод та пшенична 
клейковина 

1 991 5 009 

Мед 5 000 - 
Цукрові сиропи - 2 000 
Сухе молоко - 1 500 

 
Україна проводить політику щодо збільшення експорту в 

Європейському Союзі та посиленні конкурентоспроможності 
національних товарів на іноземному ринку. Крім того, держава 
намагається захистити вітчизняних виробників від іноземного впливу, 
застосовуючи у свою чергу квоти на імпортовані товари. На територію 
України дозволяється імпорт лише тих товарів, які за своїми технічними, 
фармакологічними, санітарними, фітосанітарними, ветеринарними та 
екологічними характеристиками не порушують мінімальних умов 
відповідних стандартів та вимог, що діють на території України [3]. 
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Крім, того українські товаровиробники, які прагнуть експортувати 
до ЄС, повинні дотримуватися відповідних вимог. Кожна компанія, яка 
прагне потрапити на ринок ЄС, повинна розуміти загальні та специфічні 
механізми формування ринків ЄС, до яких відносяться: відповідність 
товарів санітарним та фітосанітарним вимогам, ринковим стандартам, які 
діють в ЄС; відповідність виробництв технічним та екологічним вимогам, 
що визнаються країнами ЄС; відповідність виробництв технічним вимогам 
ЄС; обізнаність щодо імпортних обмежень доступу до ринку ЄС [4]. 

Ще одна проблема – конкуренція з європейськими виробниками. 
Далеко не завжди українські виробники її виграють, враховуючи стан 
матеріально-технічного забезпечення та доступ до фінансових ресурсів. 

Отже, квотування є важливим елементом у здійсненні економічної 
політики. Цей інструмент допомагає захищати вітчизняних виробників, 
забезпечує конкурентне середовище, стабілізує ціни на внутрішньому 
ринку. 

 
1. Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: 

Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 
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Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2191938  
3. Кіфлькісні обмеження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/1883020853847/ekonomika/kilkisni_obmezhennya  
4. Данкевич Є. М. Асоціація з ЄС: перспективи і ризики для 
товаровиробників та експортерів сільськогосподарської продукції 
[Електронний ресурс] / Є. М. Данкевич, В. Є. Данкевич // Глобальні та 
національні проблеми економіки : електрон. журн. – 2015. – № 7. –  
С. 29–33. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/08.pdf. 
 

Кочкодан А.Я. 
студ. групи МЕм-28 

Науковий керівник – проф. каф. ММП Н.О. Шпак 
 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ  
В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Реалії сьогодення зумовлюють необхідність кардинальної зміни 

підходів до мотивування працівників різних рівнів управління в процесі 
здійснення ними інноваційної діяльності. Саме це можна вважати одним 
із ключових критеріїв досягнення компанією стратегічних і тактичних 
цілей в інноваційній сфері, а також використання інноваційної діяльності 
як визначальної передумови посилення ринкових позицій. Це очевидно, 



 166 
 

адже дієві інструменти мотивування персоналу сприяють його злагодженій 
та командній роботі, посиленню корпоративної свідомості, згуртованості та 
ініціативності працівників.  

Перегляд існуючих підходів до мотивування персоналу в процесі 
здійснення інноваційної діяльності вимагає перш за все ретельного 
діагностування існуючих інструментів у цій сфері. Вибір і застосування 
будь-якого з них визначається, насамперед, особливостями встановлених 
цілей в інноваційному напрямку, специфікою їхнього досягнення, а також 
наявністю, доступністю та достатністю потрібного ресурсного 
забезпечення.  

Вивчення реалій вітчизняного бізнесу дає змогу зробити висновок 
про те, що система мотивування працівників в процесі здійснення 
інноваційної діяльності включає широкий спектр різноманітних елементів, 
основними з яких є мотиви працівників, що залучені у цю сферу, фактичні 
та потенційні матеріальні і нематеріальні стимули, існуючі чи потенційні 
KPI, особливості поєднання бонусної та базової частин оплати праці, 
використання на набір компенсаційного пакета тощо.  

Розглядаючи особливості мотивування працівників в процесі 
здійснення інноваційної діяльності, важливо наголосити на тому, що за 
цих умов важливим є поєднання індивідуального та колективного 
мотивування, яке, окрім стандартних інструментів, повинно базуватись 
також на механізмах pay for performance (плати за виконання), участі у 
прибутках чи власності, використанні грейдування під час 
опитимізування базової частини оплати праці, впровадженні різних 
ключових показників ефективності тощо. Водночас, очевидно, що у 
найближчій перспективі в Україні і надалі домінуватимуть матеріальні 
стимули для персоналу під час здійснення ним інноваційної діяльності. 

 
Лозинська Р.В.  

                                        студ. групи ЕВм-21 
Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри ММП Дорошкевич К.О.  

 
ОСОБЛИВОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ 
ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У питаннях успішності бізнесу значну роль відіграє та атмосфера, у 

якій знаходяться працівники та їх відчуття частини однієї великої 
команди, що прямує до єдиної мети. Тому, на підприємствах в у мовах 
міжнародної економічної діяльності слід дбати про підвищення 
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лояльності підлеглих. Від позитивного ставлення, чесності і поваги до 
працівників залежать результати їх роботи. 

Важлива роль у вирішенні цього завдання надається стимулю-
ванню. Формування результативної системи мотивування є основним 
завданням, які повинні бути вирішені в процесі мотивування – спонукання 
до діяльності працівників та досягнення ними особистих цілей та цілей 
підприємства [1]. 

Для досягнення поставлених цілей рекомендовано наступне. 
Працівникам слід забезпечити комфорт на робочому місці. Від 
зручності за робочим місцем залежать результати роботи працівника. 
Також керівництво може робити такі маленькі приємності, як 
комплексні обіди для персоналу, безкоштовний чай, кава, солодощі, 
фрукти. Таким чином, підлеглі зрозуміють що дана компанія 
піклується про кожного працівника. 

Для ефективної роботи в колективі працівників, важливо 
правильно сформувати його керівництвом. У практиці менеджменту 
прийнято  раціонально розподіляти (групувати) працівників за віковою 
категорією. Сформованій таким чином групі людей легше 
порозумітись і дійти згоди при прийнятті певного рішення. Як відомо, 
люди старшого покоління володіють певним досвідом, а працівники 
середнього віку мають цікаві і новітні ідеї, є сміливими і креативними. 
Склад колективу вважається раціональним від 10 до 25 осіб. Так як у 
великих колективах, де є 50 осіб і більше важко дійти до спільної 
думки, а в малих групках 5-7 осіб можна побачити зниження впливу 
колективізму. Також важливий аспект при мотивуванні колективі має 
розподіл працівників за статтю. 

Іншими методами нематеріального стимулювання, які 
призначені для вирішення описаних вище проблем є: проводження 
командної роботи над певними проектами та конкурсів на їх 
розроблення; впровадження рейтингу «Кращий працівник місяця», 
«Кращий працівник року»; надання додаткової відпустки за 
безперервний стаж роботи; впровадження тренінгів та інших методів 
підвищення кваліфікації працівників; проведення безкоштовних курсів 
іноземних мов в умовах міжнародної економічної діяльності;  
безкоштовне розповсюдження квитків у кіно на двох осіб; 
забезпечення безплатних проїздів на роботу, надання місячних  
проїзних квитків; можливість отримати сертифікат на відвідування 
фітнес-клубу за хороші досягнення у роботі; спільний колективний 
відпочинок, що дасть змогу працівникам зблизитись; залучення до 
управління шляхом їх участі при прийнятті раціональних 
управлінських рішень тощо. 



 168 
 

Таким чином, запропоновані заходи, повинні якісно покращити 
систему нематеріального стимулювання персоналу на підприємстві, 
підвищити якість управління ним. 

 
1. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: - Кузьмін О. Є.,  

Мельник О. Г. - Підручник. — Академвидав, 2003. — 416 с. 
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студ. групи ОА-32 

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

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ  
У КРАЇНАХ АЗІЇ 

 
Транснаціональні корпорації – це підприємства, що володіють 

виробничими активами або контролюють їх в двох або більше країнах. 
Звичайно контроль здійснюється через прямі закордонні інвестиції, 
однак транснаціональні корпорації можуть також брати участь у 
зарубіжному виробництві внаслідок утворення стратегічного альянсу з 
іноземною фірмою [1]. 

Серед трьох основних форм прямих іноземних інвестицій (ПІІ) 
(експорт за кордон власного капіталу, реінвестовані прибутки, 
внутрішньо-фірмові трансферти) у світі переважають інвестиції в 
акціонерний капітал. У минулому десятилітті на частку такої форми 
фінансування приходилося майже дві третини сумарних потоків ПІІ. 
Частка інших двох форм ПІІ – внутрішньо-фірмових трансфертів і 
реінвестування доходів - у середньому складала відповідно 23% і 12%. 
Часткове співвідношення цих двох форм фінансування сильно 
коливається в залежності від щорічних змін у політиці репатріації 
прибутків і дивідендів або від необхідності погашення кредитів. Помітні 
розходження в характері фінансування ПІІ існують і між розвинутими 
країнами і країнами, що розвиваються; у країнах другої групи 
реінвестування прибутків незмінно відіграє більш важливу роль [1]. 

На міжнародному рівні кількість двосторонніх інвестиційних 
договорів і договорів про запобігання подвійного оподатковування 
досягло в 2015 році відповідно 2 392 і 2 559, причому більшість таких 
договорів країни, що розвиваються, укладали між собою. На 
регіональному і глобальному рівнях були укладені і нові міжнародні 
інвестиційні угоди, що можуть сприяти підвищенню відкритості 
економіки країн перед ПІІ. Різноманітні міжнародні угоди, як правило, 
стають усе більш складними і комплексними, і в них усе частіше 
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вносяться принципово нові зв'язані з інвестиціями положення. 
Одночасно зі збільшенням числа міжнародних інвестиційних угод 
частішають і суперечки між інвесторами і державами [2]. 

Зростання глобальних потоків ПІІ характеризувалося великими 
розходженнями між країнами і регіонами. Азія й Океанія залишалися 
основним регіоном розміщення ПІІ. Цей регіон був в змозі залучити 
ПІІ на суму в 148 млрд. дол., тобто на 46 млрд. дол. більш , ніж у 2014 
році. Такий приріст став рекордним за всю історію. Потоки ПІІ в 
Східну Азію зросли на 46% і досягли 105 млрд. дол. головним чином 
завдяки помітному збільшенню припливу інвестицій у Гонконг 
(Китай). ПІІ в Південно-Східну Азію зросли на 48% до 26 млрд. дол., а 
в Південну Азію, де домінуюче положення займає Індія, на 30% - до 7 
млрд. дол. Потоки ПІІ в Західну Азію зросли ще більше - з 6,5 млрд. 
дол. до 9,8 млрд. дол.; більше половини цих інвестицій дісталися 
Саудівської Аравії, Сірійській Арабській Республіці і Туреччині. 
Найбільшим одержувачем ПІІ серед країн, що розвиваються, 
залишається Китай, якому удалося залучити 61 млрд. дол. Важливим 
джерелом ПІІ стає також регіон Азії і Океанії. У 2015 році вивіз ПІІ з 
регіону збільшився в чотири рази і досяг 69 млрд. дол., головним 
чином завдяки вражаючому зросту ПІІ з Гонконгу (Китай), а також 
нарощуванню інвестицій ТНК з інших районів Східної і Південно-
Східної Азії. Індійські ТНК інвестують великі капітали в розробку 
корисних ресурсів в інших регіонах, у першу чергу в африканських 
країнах і в Російській Федерації. Зростають і азіатські інвестиції в 
розвинуті країни: зокрема, в 2014 році китайські та індійські ТНК 
придбали кілька великих компаній Сполучених Штатів і ЄС. Так, 
компанія "Леново" (Китай) придбала підрозділ "IBM" (Сполучені 
Штати), що займається персональними комп'ютерами [3]. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХI сторіччя основні показники 
діяльності ТНК (прямі закордонні інвестиції, активи, валовий продукт, 
експорт і продажі закордонних філій) збільшуються швидшими 
темпами, ніж світовий експорт і валовий внутрішній продукт. При 
цьому зростання могутності транснаціональних корпорацій Азії у 
першу чергу досягається за рахунок прямих закордонних інвестицій: 
один долар вкладених ПЗІ призводить до збільшення активів ТНК на 
3,81 долара, продажів - на 2,66 долара.  В останні роки відбулася 
істотна зміна інвестиційної стратегії ТНК в Азії: основні потоки ПЗІ 
(більше 80%) тепер спрямовуються на фінансування операцій по 
злиттям і поглинанню. Це означає те, що ТНК воліють не створювати 
нові виробничі потужності за кордоном, а купують уже діючі 
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підприємства, які випускають продукцію і мають свою частку на 
національному ринку. 

 
1. [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
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ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ У СУЧАСНІЙ 
УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Наскільки сучасна молодь підготовлена до участі у 

державотворчих процесах, що відбуваються в Україні? Що необхідно 
зробити у сфері молодіжної державної політики, аби забезпечити 
належні умови для реалізації потенційних можливостей підростаючого 
покоління, гармонізації відносин між суспільством і молоддю? 
Державна молодіжна політика в Україні є пріоритетним і специфічним 
напрямом діяльності держави і здійснюється: в інтересах молодої 
людини, суспільства, держави; з урахуванням можливостей України, її 
економічного, соціального, історичного, культурного розвитку і 
світового досвіду державної підтримки молоді. 

Сучасна ситуація в державі й суспільстві вимагає негайних 
заходів, спрямованих на формування стратегії соціально-
економічного, політичного й культурного розвитку України, що 
припускає послідовну реалізацію заходів довгострокового характеру, 
спрямованих на подальше вдосконалювання держави, підвищення 
рівня життя його населення. Це вимагає формування базових умов, які 
дозволять планомірно підготовляти основу для кожного наступного 
етапу перетворень 

Молодіжну політику слід розглядати як один з провідних чинників 
вирішення стратегічних завдань у сфері забезпечення конкуренто-
спроможності і національної безпеки України, становлення гро-
мадянського суспільства, забезпечення гідних умов життя громадян. 

У свою чергу, державна молодіжна політика повинна розглядати 
молодь як базовий стратегічний ресурс держави і суспільства, як суб'єкт 
соціальної і економічної політики. Це, насамперед, означає підвищення 
ступеня уваги до проблем молоді, принципова зміна ставлення до неї на 
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всіх рівнях влади, а також оптимізацію системи реалізації молодіжної 
політики України. 

Саме молодь є нашим майбутнім в економічному плані. 
Потрібно відходити від соціалістичних методів ведення бізнесу і 
розвиватися у прогресуючих напрямках, таких як IT чи альтернативні 
джерела енергії. Це стане не тільки хорошим поповненням бюджету 
України , а й способом економії невичерпних корисних копалин.  

Необхідне створення інфраструктури реалізації державної 
молодіжної політики. Має бути сформована самостійна галузь державна 
молодіжна політика - з відповідними елементами: спеціалізованими 
установами, штатом професійних працівників у сфері державної 
молодіжної політики, фінансово-організаційним механізмом, 
бюджетними статтями, матеріально-технічним забезпеченням. 

Якщо молодіжну політику не розвивати саме у економічному 
руслі, тоді у нашої країни не буде майбутнього. Буде як завжди не 
стабільний курс гривні, шалена інфляція, некваліфіковані економісти і 
низьке ВВП на душу населення. На жаль гроші - це основний критерій 
розвитку держави у любому напрямку. Хто як не економісти знаються на 
грошах найркаще? 
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ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗУВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Система планування та організування інвестиційного забезпечення 
інноваційних проектів складається із сукупності планів, бюджетів із 
джерелами надходжень коштів та зазначеними механізмами акумуляції 
грошових коштів, структур та принципів розподілу обов’язків і 



 172 
 

відповідальності між посадовими особами, що займаються залученням, 
освоєнням та контролюванням за цільовим використанням інвестиційних 
коштів. Інвестиційне забезпечення інноваційних проектів полягає у 
визначенні джерел і форм інвестування проектів, що пов’язані зі 
створенням, реконструкцією, модернізацією основних виробничих та 
невиробничих фондів підприємства, створенням інтелектуальних 
цінностей та майнових прав користування землею, природними 
ресурсами й іншими об'єктами власності. При цьому така система 
враховує не тільки забезпечення інноваційних проектів необхідними 
фінансовими ресурсами, а й різні внутрішні та зовнішні можливості 
отримання необхідних матеріальних, інтелектуальних і технологічних 
ресурсів, що інвестуються в проект [1-3]. 

Як показали дослідження вітчизняних підприємств, що займаються 
реалізацією складних інноваційних проектів у сфері оптимізування бізнес-
процесів на підприємствах, більшість із таких компаній зіштовхуються із 
рядом проблем. Розглянемо проблеми планування та організування 
інвестиційного забезпечення інноваційних проектів підприємств. 
Планування коштів у матеріальні активи (основні засоби та обігові кошти) 
носить короткостроковий характер, що зумовлений труднощами у 
прогнозуванні цін на імпортне обладнання та комплектуючі через різкі 
коливання курсу національної валюти. Інвестування коштів в оборотні 
кошти носить несистематичний характер через відсутність великих та 
містких складів для формування запасів/резервів основних і допоміжних 
матеріалів, готової продукції, необхідних для реалізації майбутніх 
інноваційних проектів на підприємствах. Значні ресурси необхідні для 
інвестування у нематеріальні активи (ліцензії), що потребує чіткого 
прогнозування та вибору оптимальних форм платежу та видів ліцензійних 
винагород ліцензіару. Більшість підприємств роблять прорахунки у 
прогнозуванні ризиків за інвестиційними проектами, що пов’язане із 
відсутністю конкретних відділів, відповідальних за ризик-менеджмент, 
прорахунки у формуванні бізнес-планів інноваційних проектів в частині 
фінансового плану та джерел формування інвестиційних ресурсів, що 
призводить до частого перевищення кошторису витрат за проектами. 

Організування інвестиційного забезпечення інноваційних проектів 
підприємств теж має ряд перешкод: залучення різних відділів та служб до 
процесу збору інформації за конкретними інноваційними проектами 
збільшує тривалість робіт до підготовки проекту, що часто супро-
воджується зривом кінцевих термінів у підготовці проектної докумен-
тації; погане узгодження видів робіт та завдань за подібними проектами 
між відділами підприємства, що супроводжує збільшення тривалості 
видів робіт та погане керівництво проектами; некомпетентність 
працівників підприємства, що призводить до виникнення юридичних 
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спорів та конфліктів із замовниками (партнерами), пов’язаних із 
розподілом прав та відповідальності за виконання окремих етапів 
інноваційного проекту; поганий розподіл завдань та розподіл функцій між 
працівниками, залученими до виконання різних етапів проекту, що 
призводить або до дублювання функцій або до невиконання операцій 
запланованих за проектом; зниження креативності у працівників 
підприємства під час розроблення та реалізації виконання інноваційних 
проектів. 

Основними напрямами вирішення зазначених проблем 
підприємств можуть бути: використання сучасних програмних продуктів 
для аналізування інвестиційних проектів; укладання довгострокових 
контрактів з постачальниками обладнання та можливості отримання 
знижок через програми лояльності; використання проектних команд у 
лінійно-функціональних структурах управління підприємствами; 
підвищення ефективності схем мотивування працівників за рахунок 
укрупнення відділів, скорочення працівників, що «засиділись» на одному 
місці і не є креативними. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ 
 

Розвиток стартапів на сучасному етапі становлення економіки 
України є важливим аспектом у підвищенні привабливості інвестиційного 
клімату країни, розвитку інноваційної діяльності та підтримці малого та 
середнього бізнесу. 

Основною проблемою розвитку стартапів в Україні є відсутність 
належної підтримки з боку держави. На законодавчому рівні не 
передбачено жодних ініціатив, як, наприклад, у Білорусі, де діє 9-
відсотковий прибутковий податок для працівників компаній 
національного Парку високих технологій, або у Румунії, де ставка 
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прибуткового податку для працівників сфери розроблення програмного 
забезпечення становить 0%.Уряд зазвичай стає перепоною на шляху до 
інновацій, адже останні, як правило, загрожують «спокою» державних 
чиновників. Крім того, уряд ухиляється від розробки інвестиційних 
пріоритетів, а венчурні капіталісти самостійно не можуть визначити, у які 
галузі слід інвестувати кошти у першу чергу. 

У загальному, інвестиційний клімат в Україні бажає бути 
кращим. Слід сказати, що хоч якусь можливість розвитку стартапів 
мають лише ІТ-галузі. Це такі сфери, як надання онлайн-послуг, 
електронна комерція тощо.Причина цьому – легкість організації 
стартапу у комп’ютерній сфері.Натомість стартапи у промисловості 
або у соціальній сфері достатньо важко розробити.  

Ще однією важливою проблемою є міграція нового бізнесу за 
кордон. Для молодих підприємців європейські країни чи США бачаться 
кращим середовищем для розвитку своєї справи.Дає про себе знати й 
відсутність належної інфраструктури, яка б поєднувала стартапи з 
потенційними інвесторами. А наявні бізнес-інкубатори, венчурні фонди 
не мають достатньо кваліфікованих кадрів, щоб оцінити перспективність 
проекту, ризики та доцільність вкладання коштів. 

Результати проведеного нами пілотного дослідження станов-
лення стартапів в Україні показали ряд перешкод, головна з яких – 
несприятливий бізнес-клімат і макроекономічна нестабільність. 
Позиція засновників стартапів є обґрунтованою, адже її підтверджу-
ють позиції України у міжнародних рейтингах. За даними рейтингу 
ведення бізнесу-2016, Україна посіла 83-те місце за легкістю ведення 
бізнесу. 

Таблиця  
Деякі країни Центральної та Східної Європи, колишні республіки 

СРСР, ранжовані за індексом ведення бізнесу 

Країни Місце у рейтингу 
Вірменія 35 

Чеська Республіка 36 
Румунія 37 
Болгарія 38 
Казахстан 41 
Угорщина 42 
Білорусія 44 

Російська Федерація 51 
Молдова 52 

Азербайджан 63 
Україна 83 

Таджикистан 132 
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Позиція України у рейтингу є наслідком проблем з реєстрацією 
підприємства, реєстрації власності, захисту прав міноритарних інвесторів, 
оподаткування та отримання дозволів на будівництво та кредити, що 
створює несприятливе середовище для підприємців та інвесторів. 

Усе це є проблемою, яка перешкоджає залученню інвестицій в 
стартапи. До цього слід додати незахищеність прав міноритарних 
інвесторів (за DB-2016 лише 88-ме місце за за- хистом прав міноритарних 
інвесторів). Представники інноваційного підприємництва зазначають 
серед перешкод також політичну нестабільність в країні. 

Отже, необхідно створити засадничі умови, які повинна 
забезпечити держава для успішної розбудови стартап-екосистеми 
України. Вони охоплюють три проблемні блоки: 1) створення 
підґрунтя для становлення та розвитку інноваційних стартапів; 2) 
запровадження програм державної підтримки інноваційних стартапів; 
3) інтеграція потенціалу інноваційних стартапів у реалізацію 
національних планів розвитку для прискорення модернізації та 
структурної трансформації економіки. Створення зазначених 
засадничих умов є комплексним процесом, реалізація якого вимагає: 1. 
Збільшення інвестування в інтелектуальний потенціал нації. Починати 
необхідно з відро- дження іміджу природничих і технічних наук та 
створення нового покоління інженерів, меха- ніків, радіотехніків, 
дизайнерів, спеціалістів з енергетики, тобто спеціалістів із STEM-
освітою, здатних створювати, примножувати, поширювати нові знання 
та ефективно їх використовувати у своїй діяльності. Саме вони стануть 
в авангарді розбудови національної стартап-екосистеми, 
започатковуючи нові високотехнологічні компанії 
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СФЕРА ІКТ ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ У 

КРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Сучасний етап розвитку міжнародних економічних відносин 

характеризується глобалізацією світового економічного життя, 
поглибленням інтеграції економік різних країн у світове господарство, 
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формуванням нової моделі економічного розвитку національних економік 
з урахуванням впливу низки факторів. Одним з мегатрендів світового 
розвитку є процес застосування високоефективних технологій, до яких 
слід віднести інформаційно-комунікаційні (ІКТ). ІКТ пронизують усі 
сфери людської діяльності, впроваджуються на підприємствах, 
використовуються організаціями та органами влади, сприяючи значній 
економії часу та зусиль. Інформатизація суспільства забезпечує активне 
використання інтелектуального потенціалу суспільства, інтеграцію 
інформаційних технологій в наукових та виробничих сферах діяльності, 
що ініціює розвиток всіх сфер суспільного виробництва[1]. 

У зв’язку з цими економічними процесами важливою проблемою 
для України є розвиток сфери ІТ-послуг - однієї з найбільш динамічних 
галузей української економіки. Питаннями функціонування сфери 
інформаційних технологій та проблемами й перспективами її розвитку в 
Україні займається низка вітчизняних науковців, серед яких С. Войтко,  
М. Чайковська, С. Пиріг, І. Седікова, О. Бабанін, А. Чухно, О. Гребешкова 
та інші.  

Сьогодні сфера інформаційних технологій є однією із 
найпрогресивніших галузей економіки, український ринок ІТ 
перебуває на стадії активного становлення, зростання ринку упродовж 
останніх років складає в середньому 10% на рік. Основними 
споживачами українських ІТ-продуктів є США - 50%, країни Європи – 
35%, Канада – 8%, інші країни світу – 7%. Динаміку обсягу 
реалізованих комп’ютерних, інформаційних та телекомунікаційних 
послуг продовж 2005-2016рр. наведено на рис. 1. Зростання експорту з 
2005р. по 2016р. відбулось у 39 разів. Уповільнення росту в 2014р. 
можна пояснити політичною ситуацією в Україні. Втім, вже з 2015р. 
спостерігається зростання темпів, тому доцільно розглянути динаміку 
експорту цього періоду більш детально. 

За даними Державної служби статистики України зростання 
загального експорту послуг склало 8,44% у 2016р. порівняно з 2015р. 
та майже 1% у І півріччі 2017р. порівняно з цим же періодом у 2016р. 

Заслуговують на увагу структурні зміни в експорті ІКТ-послуг, 
наведені у табл. 1. Стабільно позитивною динамікою характеризується 
лише експорт комп'ютерних послуг, частка яких в загальному експорті 
збільшилась з 63,7% у 2015р. до 73,19% у І півріччі 2017р. Негативною 
динамікою в структурі загального експорту описується експорт 
телекомунікаційних послуг, частка яких зменшилась з 23,25% у 2015р. 
до 11,84% у І півріччі 2017р., що зумовлено специфікою ринку та 
місцем України на ньому. 
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Рис 1. Обсяги експорту комп’ютерних, інформаційних та телекомунікаційних 

послуг з України протягом 2005-2016 рр. [2] 
 

Таблиця  
Структура експорту ІКТ-послуг у 2015р. - І півріччі 2017р.* 

 Значення 
показника, % Зміна, 

% 

Значення показника,  
млн. дол. США Зміна, 

% 2015р. 2016р. І півріччя 
2016р. 

І півріччя 
2017р. 

Експорт ІТ-
послуг: 

100 100  100 100 
 

комп’ютерні 63,7 69,65 5,95 67,26 73,19 5,93 
інформаційні 13,05 14,91 1,86 16,07 14,97 -1,1 
телекомунікац
ійні 

23,25 15,44 -7,81 16,67 11,84 
-4,83 

*- розраховано згідно з даними [2] 
 
У свою чергу, Україна посідає четверте місце у світі за 

кількістю сертифікованих ІТ-спеціалістів (після США, Індії, Росії) та 
входить до топ-30 країн, яким довіряють виконання замовлень на 
розробку програмного забезпечення (ПЗ), що свідчить про наявність 
величезного потенціалу зростання для галузі. Ключові переваги галузі 
розробки ПЗ полягає у тому, що для збільшення обсягів виробництва 
не потрібно значних капітальних інвестиції, оскільки головний актив 
ІТ галузі – людський фактор – програмісти [3]. 

Сьогодні в Україні основною формою надання комп’ютерно-
інформаційних послуг є ІТ-аутсорсинг, який передбачає передачу 
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спеціалізованій компанії повністю або частково функцій, пов’язаних з 
інформаційними технологіями. Перевагами ІТ-аутсорсингу є 
скорочення витрат, мінімізація ризиків, підвищення прибутковості ІТ-
проектів, відсутність необхідності розширення штату компанії тощо. 
Однак існують і певні недоліки, зокрема, неможливо повністю 
контролювати роботу аутсорсерів [4].  

Загалом, у 2016р. основну частину (58,9%) послуг, наданих 
вітчизняними ІТ-спеціалістами, складають аутсорсингові послуги, 
серед яких переважна більшість це розробка програмного 
забезпечення на замовлення. Міжнародна асоціація IAOP опублікувала 
щорічний рейтинг світових найкращих аутсорсингових компаній  The 
2017 GlobalOutsourcing 100, куди потрапили 13  вітчизняних фірм -  
SoftServe, Ciklum, ELEKS, Miratech, SigmaSoftware, N-Ix, Softengi, 
Program-Ace [5]. Структура послуг у сфері інформаційних технологій 
наведена на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Структура послуг за їх формами у сфері інформаційних технологій  

в Україні у 2016 році [5] 
 
Для досягнення успіхів Україні необхідно обрати продуману 

стратегію, удосконалити державну політику та вжити певних заходів 
для стимулювання розвитку сфери ІКТ, а саме: 

- здійснити реформу освіти, збільшити державне замовлення 
фахівців ІТ; 

- удосконалити законодавство, спростити процедури 
укладення договорів; 

- створити сприятливі умови для розвитку технопарків; 
- підвищити вимоги до знання іноземних мов ІТ-

спеціалістами. 
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Означений вектор розвитку може стати пріоритетним для 
України з метою активної участі в торгівлі на світовому ринку 
інформаційних послуг, рушійною силою, поштовхом до співпраці з 
провідними країнами світу за умови значної підтримки та 
заохочувальних заходів з боку держави. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 
Основною економічною складовою механізму фінансового 

забезпечення інноваційної діяльності є державні органи влади й 
управління, які відповідають за стратегічне управління інноваційним 
розвитком країни та її регіонів й покликані регулювати інноваційні 
процеси в країні, формувати зовнішні умови (інноваційну політику) 
для господарювання підприємств, забезпечуючи тим самим стійкий 
розвиток національної економіки. Для цього уряд використовує 
універсальні інструменти регулювання інноваційного розвитку — 
податки, відрахування, дотації та субсидії [3]. 

Реалізація інноваційних проектів потребує використання 
різноманітних видів ресурсів, у тому числі і фінансових коштів, обсяги 
яких залежать від складності інноваційних проектів, вартості техніко-
технологічних перетворень. Проте в економіці України існують значні 
перешкоди для успішної реалізації інноваційного розвитку 
підприємств. 



 180 
 

Фактори, котрі перешкоджають проходженню інноваційних 
процесів на промислових підприємствах: 1) недостатня кількість 
джерел фінансування; 2) значні витрати на реалізацію інноваційних 
проектів; 3) високий рівень економічного ризику; 4) нестача 
інформації про розробки у конкурентів; 5) відсутність попиту на 
інноваційні розробки;6) недосконалість законодавчої бази; 7)  дефіцит 
кваліфікованого персоналу; 8) недосконалість мотиваційного 
механізму створення об’єктів інтелектуальної власності;9) недоліки, 
пов’язані із закріпленням прав власності на об’єкти інтелектуальної 
власності; 10) недосконала система обліку об’єктів інтелектуальної 
власності; 11) відсутність технічної інформації. 

Важливого значення набувають передусім обмеженість джерел 
фінансування, значні витрати на реалізацію інноваційних проектів та 
високий рівень економічного ризику [2]. Нагальною є проблема 
формування ефективного фінансового забезпечення інноваційного 
розвитку на рівні держави. На думку С. С. Добрунова, основними 
принципами системи ефективного державного фінансового 
забезпечення інноваційного розвитку є:  

• органічна єдність науки, освіти і бізнесу в умовах формування 
нового типу суспільства, заснованого на знаннях;  

• комплексність підходу до розв’язання проблем фінансового 
забезпечення інноваційної діяльності; 

 • плановість, економічна доцільність та ефективність наукових 
досліджень і впровадження їх результатів;  

• задоволення потреб інноваційного розвитку економіки у 
фінансових ресурсах;  

• адекватність визначення фінансових можливостей (потенціалу) 
стабільного інноваційного розвитку економіки;  

• моніторинг внутрішніх і зовнішніх загроз фінансового 
забезпечення інноваційного розвитку в умовах відповідного етапу 
боротьби із фінансовими кризами;  

• оперативність і гнучкість реагування на попередження 
виникнення загроз і дестабілізуючих чинників з використанням 
наявних можливостей тощо [1]. 

Можна зробити висновок, що протягом останніх років власні 
кошти промислових підприємств є найбільш реальним джерелом 
фінансування інноваційної діяльності. Тому, для посилення 
ефективності фінансового забезпечення на рівні промислового 
підприємства, на мою думку, необхідно:  

• більш обґрунтовано розраховувати обсяги фінансування 
інноваційних проектів в цілому і на окремих етапах їх реалізації;  
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• визначити реальні обсяги власних фінансових коштів;  
• дослідити усі можливі зовнішні джерела фінансування та 

потенційні обсяги їх отримання; 
 • визначити можливості для отримання коштів від іноземних 

інвесторів;  
• активізувати діяльність щодо залучення коштів шляхом участі 

у інноваційних програмах (державних та регіональних), використання 
коштів венчурних фондів тощо. 
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ПРОБЛЕМА ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ 
 

Інвестиції — це вкладення грошових або матеріальних активів у 
різні проекти і фінансові інструменти з метою отримання пасивного 
доходу. Іноземні інвестиції, а саме прямі інвестиції сприяють розвитку 
економіки країни, збільшення надходжень до бюджету, росту ВВП,  
надання великої кількості робочих місць громадянам, підвищення 
конкуренції на вітчизняному та міжнародному ринках. Інтенсивний 
перехід до конкурентоспроможної моделі національної економіки 
потребує співробітництва зі світовою системою господарювання, в 
якій іноземні інвестиції є важливим економічним важелем. 
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Україна є привабливим середовищем для інвестування, але 
основною проблемою чому іноземні інвестори бояться вкладати гроші 
у бізнес-проекти - це великі ризики та нестабільність країни.  

По-перше, державне втручання в економічну діяльність створює 
високі бар’єри для інвестиційної діяльності. Також зміни законів у 
законодавстві лише для власної вигоди політиків спонукають 
недовіряти країні, що своєю чергою призводить до того, що 
аналітикам важко прогнозувати діяльність та прибутки в майбутньому.  

По-друге, великою проблемою є корупція. В Індексі сприйняття 
корупції [1] Україна  займає 131 місце з 176 країн у 2016 році, що 
свідчить про високий рівень корупції в країні. Порівняно з іншими 
країнами світу, податок на прибуток в Україні не є дуже високим, а 
саме 18%. Даний податок повинен бути привабливим для інвесторів, 
але інвесторів відлякує той факт, що податкова служба в Україні є 
найкорумпованішим державним органом. За звітний період росіяни 
вклали в українську економіку $1,667 млрд (близько 38% усіх 
іноземних інвестицій). Порівняно з 2015 роком інвестиції в Україну 
зросли у 2,5 рази.У загальному підсумку в економіку України 
інвестували представники 77 країн. Сукупно за 2016 рік в Україну 
надійшло понад $4,4 млрд у вигляді прямих іноземних інвестицій, що 
майже на 17% більше, ніж у 2015 році. Країни Євросоюзу у 2016 році 
забезпечили майже 45% іноземних інвестицій в економіку України. 
Найбільшим інвестором формально став Кіпр ($427 млн)[2]. 

 

 
Рис.1. Іноземні прямі інвестиції в Україну у 2016 році,  % [3] 
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Проаналізувавши ці дані може виникнути питання чому саме 
Російська Федерація інвестує в Україну попри політичну ситуацію, але 
нічого дивного тут немає, адже в Україні працюють філії кількох 
великих російських банків, які через кризу потребують і отримують 
докапіталізацію від своїх материнських структур із Росії, а саме 
«Сбербанк Росії» та банк «ВТБ».  

64,1% прямих іноземних інвестицій в Україну перейшли до 
фінансового і страхового секторів з метою сприяння рекапіталізації 
іноземних банків; 11,9% прямих іноземних інвестицій - на торгівлю та 
авторемонт, а 10,8% -  промисловість [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що в Україні зростають іноземні 
інвестиції, але якщо їх порівнювати з іншими країнами, то у нас є ще куди 
рухатись.  Україна вже зробила крок вперед, підписавши асоціацію з ЄС - 
тепер потрібно починати виконувати всі поставлені цілі.  

На мою думку, щоб в Україні було більше іноземних інвестицій 
потрібна: стабілізація економіки, боротьба з корупцією та 
найголовніше, щоб в інвесторів була довіра, потрібно тримати 
«заморожені» резерви  в іноземних банках, як доказ того, що Україні 
буде чим розраховуватись зі своїми зобов’язаннями. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФРІЛАНСЕРІВ  

В УКРАЇНІ 
 
Падіння економіки, девальвація гривні, зниження споживчого по-

питу – все це суттєво вплинуло на бізнес-процес. Особливо актуальним в 
цей час стає питання ефективного розподілу бюджету, зважаючи на це все 
частіше компанії використовують послуги фрілансерів. За підсумками 
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2014 року, Україна зберігає лідерство на ринку фріланс-програмування, 
виконуючи третину замовлень, що припадають на Східну Європу. Крім 
програмістів, значну частку на ринку фрілансу займають також 
дизайнери, копірайтери і верстальщики. 

Фріланс – це формат співпраці, який передбачає, що підприємець 
або компанія наймає на виконання певного завдання людину, яка може 
перебувати в іншому місті чи регіоні. Послуги фрілансерів досить давно 
набули популярності на Заході – наприклад, в США третина населення, 
так чи інакше, вже працює віддалено, в тому числі – фрілансерами. У 
Європі за період з 2000 до 2010 року кількість фрілансерів виросла на 
82%. 

В Україні внутрішній ринок фрілансу довгий період був 
розвинений недостатньо. Однак з повсюдним поширенням інтернету він 
починає впевнено рости. Як мінімум у 2014 році кількість проектів, що 
публікуються на одній з українських фріланс-бірж збільшилася вдвічі і 
зростання кількості замовлень в 2015 році продовжується. Приміром, 
тільки на фріланс-біржі Freelancehunt.com зареєстровані більше 30 000 
замовників і більше 80 000 фрілансерів. 

Бізнес все частіше використовує послуги фрілансерів і на це є 
кілька причин, у тому числі пов’язаних з поточною кризовою ситуацією в 
країні. Своїм досвідом у наймі фрілансерів поділилася компанія Delcentra, 
яка займається виробництвом мобільних кав’ярень на територіїСНД з 
2010 року, а також продає каву і кавомашини. 

Наприклад, розробка дизайну меню фрілансером обійшлася 1300 
грн, в той же час дизайнерське агентство назвало ціну – від $200 (за 
поточним курсом це більш ніж в 3 рази дорожче), – розповіли в Delcentra. 
«Так як робота різнопланова – від створення сайтів до розробки меню 
кавової упаковки, мати постійного співробітника було б складно. Витрати 
на ЗП складуть від 8000 грн. А на витрати на фріланс – по всіх завдань 
різного напрямку – не більше 3000 грн. у місяць. 

Оцінюємо плюси і мінуси. По-перше, фріланс скорочує витрати. 
Фрілансери допомагають позбавитися від більш ніж половини витрат, 
пов’язаних з обладнанням робочих місць, орендою додаткових площ і т.і. 
Крім того, часто вони більш ефективні в порівнянні з співробітниками в 
штаті, так як оплата відбувається за конкретну роботу, а не за проведений 
з різним ступенем ефективності час в офісі. Серед плюсів варто 
відзначити відсутність необхідності надавати соціальні гарантії, 
оплачувати відпускні та лікарняні, платити за фрілансера податки. 

По-друге, якщо порівнювати вартість послуг фрілансера і 
вартість цих послуг в інших компаній, можемо бачити істотну різницю 
в ціні. Важливо відзначити, що низька вартість послуг на фрілансі не 
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обумовлена втратою в якості. Причина в тому, що на вартості 
продукту або послуги компанії сильно позначаються витрати, що 
впливають на кінцеву ціну – оренда офісу, реклама, зарплати 
персоналу і т.і. Цих витрат у фрілансера немає, у вартість продукту або 
послуги вони не закладаються – звідси і більш низька ціна. 

По-третє, знайти фрілансера для виконання того чи іншого 
завдання просто і швидко. Досить на біржі фрілансу опублікувати 
завдання, і вільні фрілансери самі відгукнуться, запропонувавши 
вартість і терміни виконання роботи. У цьому теж є важлива перевага 
фрілансу – з одного боку економія часу, з іншого – можливість 
вибрати оптимальний варіант з десятків пропозицій. 

У всякої медалі є й зворотний бік, і про це треба знати. 
Негативні сторони співпраці з фрілансерами: 

• відсутність можливості контролювати процес виконання 
роботи. 

• ризик зіткнутися з шахрайством у випадку, якщо робота 
відбувається поза біржею 

• непередбачене збільшення термінів виконання роботи (але 
не набагато більше, ніж у студій і компаній) 

• складні і великі проекти часто ефективніше доручити 
команді, а не одному виконавцю. 

• часом знайти хорошого фрілансера, який підійде за всіма 
параметрама, досить складно, особливо враховуючи, що вибір і розкид 
навичок дуже великий. 
 

Павлович Б.П. 
студ. групи МЕБА-11 

                                              Науковий керівник – д.е.н.,проф. Шпак Н.О. 
 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ  

(НА ПРИКЛАДІ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ) 
 
Про впровадження новітніх технологій з використанням сонця, 

вітру та води говориться у нас уже протягом принаймні десятиліття. В 
2011 році в Україні були встановлені перші вітрогенератори, на 
узбережжі Азовського моря. А за ними вітряки почали з’являтися і в 
других областях. А минулого року введено в експлуатацію першу 
чергу першої вітрової електростанції в українських Карпатах «Старий 
Самбір-1». Карпатський регіон є  найбільш сприятливий для 
вітрогенераторів,  тому що на висоті дують завжди вітри які і зможуть 
перетворюватися в чисту енергію. 
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Рис. 1. Зовнішній вигляд вітрогенераторів 
 
Я опишу вам як переваги такого виду альтернативних джерел 

енергії, так і недоліки. 
 Серед переваг: – eкологічно чистий вид eнeргiї. Виробництво 

електроенергії нe супроводжується викидами вуглeкислого чи будь-
якого іншого газу; вітрові eлeктростанції є досить компактними і лeгко 
вписуються в будь-яку місцевість, а також відмінно поєднуються з 
іншими видами господарського використання тeриторії. Окрім цього, 
eнeргія вітру, на відмінно від других палив, нeвичeрпна, а для 
віддалeних місць встановлeння вітрових eлeктрогeнeраторів може бути 
найкращим і найдeшeвшим рішeнням.  

Недоліки: нестабільністю є те що ми не можемо гарантувати те , 
що вітрогенератор забезпечить нас енергією на яку ми розраховували. 
На деяких наших регіонах  сили вітру може виявитися недостатньо для 
вироблення необхідної кількості електроенергії.  

До того ж, вітрові генератори значно поступаються у 
виробленні електроенергії дизельним генераторам, що призводить до 
необхідності встановлення відразу декількох турбін. Крім того, 
турбіни неефективні в період високих навантажень.  

І для мене самим головним мінусом є висока вартість установки, 
адже 1 МВт становить 1 мільйон доларів. До уваги беруться також 
небезпека перед живою природою, тому що саме через вітряки в рік 
гине до сотні птахів, і зустрічаються ті що занесені до червоної книги. 
Також недоліком є сам шум від вітрових турбін і якщо поблизу будуть 
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населені пункти це буде спричиняти дискомфорт мешканцям. Отож, 
чи зможуть позитивні якості цієї альтернативної енергетики 
переважити недоліки та чи з’являться «вітряки» в нашій області, 
питання наразі залишається відкритим. 

Але як для мене, то використання і перетворення вітру і сонця в 
чисту енергію є досить перспективним, як для нашого часу так і для 
майбутнього. Надіюсь що людство з часом зовсім відмовиться від 
атомних станцій, і перейде на вироблення чистої енергії. 

 
1. Загальна інформація про Вітрові електростанції- 

http://www.ecosvit.net/ua/vitrogeneratori. 2. Вітрогенератор- 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вітрогенератор. 3. Будова та компоненти 
вітряних установок- http://tehnonovator.com.ua/ua/energy-ua/wind-
energy-ua/construction-wind-system-ua.html 4. ціни на вітрогенератори- 
http://ecost.lviv.ua/ru/generators.htm 

 
Присяжна М. С.  
студ. групи ЕВ-21 

Науковий керівник — ст. викл. каф. ММП Л. Я. Ванькович 
 

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВІЙСЬКОВОЇ ЛОГІСТИКИ  
В УКРАЇНІ 

 
Логістика , як наука бере свій початок ще з Римської Імперії, але  

її значення в різних країнах варіювалося від розподілу продуктів 
харчування до мистецтва постачання армії та управління її 
пересуванням з урахуванням кількості солдат, завдань їх розподілу та 
розміщення залежно від особливостей місцевості, озброєння та 
кількості солдат в армії ворога. Термін “військової логістики” став 
особливо поширеним із другої половини ХХ ст. у Збройних силах 
держав-членів НАТО [1].  

Останні події в Україні досить чітко демонструють важливість 
розвитку військової логістики, адже військово-економічне 
забезпечення країни гарантує не лише безпеку цивільному населенню 
у час війни, але й задоволення потреби почуття надійності та повної 
захищеності в мирних умовах.  

Військова реформа в Україні термін реалізації, якої був ще у 2014-
2015 роках, перенесений на 2020 рік, що свідчить про гальмування 
військової логістики в країні. Єдині зрушення у цій справі спостерігалися 
лише взимку 2016 року. Із самого початку передбачалося змінити систему 
обліку і поміняти маркування на радянській техніці і предметах 



 188 
 

постачання, які зберігаються на складах української армії, згодом для 
створення нового секретного складського каталогу, Україні треба було 
запровадити єдину для всіх країн НАТО 13-розрядну систему кодифікації 
продуктів військового постачання. Проте з вищесказаного переліку була 
лише подана заява про оновлення складу на сучасну техніку [2]. За умов 
загостреної ситуації на Східній Україні дана реформа є вкрай необхідною 
для щонайшвидшої стабілізації ситуації, але залучення технічного складу 
не є достатнім, набагато важливішими є висококваліфіковані фахівці у 
військовій логістиці, які здатні розумно управляти необхідними та, 
зазвичай, обмеженими ресурсами. Варто враховувати кооперацію усіх 
діючих організацій, керувати збором та розподілом допомоги задля  її 
максимально ефективного розподілу, управляти військовими 
маршрутами, обґрунтовано співпрацювати з іншими організаціями. Логіст 
повинен враховувати також розподіл військових, економічних, харчових, 
силових ресурсів у найкоротші терміни з найменшими витратами, тилове 
забезпечення військ, планування та реалізація стратегічного маршруту для 
військової техніки чи людей з початкової у кінцеву точку [3].  

Хоча Україна і робить позитивні зрушення у реформуванні 
державних апаратів питання військової логістики залишається у 
“підвішаному стані”. Може здатися, що звичайні волонтерські 
організації на сьогодні більш освічені у даній сфері, ніж органи 
державної влади. Зокрема серед населення помітний вищий рівень 
довіри до таких організацій, що підтверджуються словами речника 
Генерального штабу Збройних сил України Владислава Селезньова: 
“волонтери приводять до ладу систему логістики, роблять її більш 
оперативною та гнучкою” [3]. 

Отже, військова логістика в Україні на сьогодні є лише на стадії 
зародження, і для її повного вдосконалення варто залучити 
кваліфікованих фахівців, які побували в зоні АТО, поглиблено вивчали 
логістику на практиці або ж зарубіжні. Якщо ж вирізняти причини 
занепаду логістики в нашій державі, то основними будуть 
корумпованість, недостача коштів у бюджеті для повного фінансового 
забезпечення та застарілий склад і кадри на вищому управлінні. Не 
зважаючи на дані недоліки, перспективи, позитивні фактори і 
підтримка зарубіжних організацій в Україні є, а тому є надія, що вже 
через декілька років можна буде стверджувати, що військова логістика 
в Україні буде на високому рівні.  

 
1. Логістика: теорія та практика: Навч. посіб. / Кислий В.М., 

Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Соляник О.М.. – Київ: Центр 
учбової літератури, 2010. – 416 с. 2. Старостін А. Не дотягуємо до 
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НАТО: чому Україна затягує військовий імпорт [Електронний ресурс] 
/ Андрій Старостін // finance.ua. – 2607. – Режим доступу до ресурсу: 
http://news.finance.ua/ua/news/-/407176/ne-dotyaguyemo-do-nato-chomu-
ukrayina-zatyaguye-vijskovyj-import 3. Н. В. Чорнописька, О. В. Брень, 
О. І. Данильців. Зародження військової логіки в Україні [Електронний 
ресурс] / Н. В. Чорнописька, О. В. Брень, О. І. Данильців // Вісник 
Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – Режим 
доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=
&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21CO
M=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VNULPL_2015_833_18. 

 
Приступляк І. 

студ. групи ОП – 23 
Науковий керівник - к.е.н. доц. Адамик В.В. 

 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТІВ МБРР В УКРАЇНІ 

  
У сучасній системі господарювання кредити міжнародних 

фінансових організацій, за умови їх ефективного використання, є 
важливим джерелом ресурсного забезпечення реалізації пріоритетних 
проектів та завдань соціального та економічного розвитку, інструментом 
інституційних перетворень та міжнародної інтеграції. А тому дослідження 
динаміки та обсягів надходження міжнародних кредитів в економіку 
України є достатньо актуальним з метою постійного контролю для 
підвищення ефективності їх використання. Тому я вирішила дослідити 
ефективність проектів в Україні найбільшої філії групи Світового банку - 
Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) [1]. 

Серед основних проблем співробітництва з МБРР часто 
наголошують на непрозорості системи відбору кредитних проектів 
(переважно, на основі «міністерського лобіювання», а не відкритого 
тендеру або обговорення) та відсутності реальної оцінки ефективності 
реалізації проектів [2]. Кредити МБРР надаються під гарантії державного 
бюджету, а тому позичальники повинні повертати надані кредити. 

Варто зазначити, що фактично затверджені суми проектів МБРР 
не відповідають кредитним очікуванням українського уряду від цієї 
фінансової організації впродовж останніх років. Це підтверджується 
переліком та обсягом кредитів, котрі держава планувала залучити до 
спеціального фонду Державного бюджету України від МБРР для 
реалізації інвестиційних програм (проектів), перелік яких наведений у 
Законах України «Про Державний бюджет України». 
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Спостерігаються певні невідповідності із планування кредитних 
надходжень в економіку держави із реальними кредитними потоками 
зі сторони міжнародного кредитного ринку та, зокрема, МБРР. Це 
пояснюється занадто оптимістичними сподіваннями урядовців щодо 
залучення кредитних коштів на реалізацію проектів та значним 
бюрократичним зволіканням у розгляді проектів. 

Проаналізувавши ефективність використання кредитних коштів, 
отриманих від МБРР у 2011–2012 рр., Рахункова палата виявила 
порушення (зловживання) по кожному із Проектів, основними з яких 
стали: неякісна підготовка документації, проблеми організаційного 
характеру, що своєчасно не усувалися, недоліки в плануванні та 
звітуванні про стан впровадження Проекту, а також неналежний рівень 
контролю за його виконанням на всіх стадіях реалізації. 

В Україні не існує чітко регламентованої системи дій 
української сторони щодо отримання і використання міжнародних 
кредитів. Неодноразово також виникали поточні проблеми з митними і 
податковими службами, спричинені неврегульованістю відповідних 
процедур. Слід згадати і невизначеність стосовно використання 
тимчасово вільних коштів. Отже, висновок може бути один ‒ наша 
держава не сконструювала стратегії співробітництва зі МБРР, відтак 
виявилася внутрішньо неготовою для таких взаємин. 

Також в нашій країні катастрофічно неефективним є 
менеджмент проектів: незважаючи на використання частини коштів, 
майже скрізь відсутні результати. Звичайно, основна причина цього 
полягає у вилученні коштів на поточні бюджетні цілі (оскільки немає 
регламенту), однак не слід скидати з рахунку і спроби замінити 
відповідальний за результати професійний менеджмент ледь 
переученим за кордоном відомчим персоналом, запропонованим 
власне самим реципієнтом. 

У країні відсутнє планування і контроль виконання проектів. 
Для того щоб обґрунтувати, спланувати й організувати керівництво 
проектом в інтересах української сторони, потрібно провести 
додаткову роботу, на зразок тієї, що виконують так звані проектні 
команди контрагента, і виробити стратегічний план, з якого повинні 
випливати активна позиція і всі подальші дії. В противному разі - 
порядку не буде. 

Сумнівним є той факт, що Україна від самого початку не 
формулює в проекті своїх стратегічних інтересів щодо дотримання 
якихось критеріїв, наперед заданих показників і не закладає механізмів 
управління ним. Передбачається, що всі процедури, які виконує, 
наприклад, місія МБРР та консультанти, що приїздять з-за кордону, це 
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і є, власне, ті управлінські дії, які потрібні для успішної реалізації 
проекту в Україні. Наслідком такої «сліпої» довіри є неефективне 
використання коштів на стратегічно важливих об'єктах, неповернення 
кредитів, зупинення проектів. А оскільки були надані державні 
гарантії, то держбюджет мусить виплачувати суми, які не повертають 
підприємства. Це питання потребує нагального вирішення. 

У підготовлених проектах відсутній розрахунок різних 
можливих збитків. Приміром, деякі підприємства не використовують 
кошти, призначені на здійснення ухваленого проекту, відтак за їх 
резервування нараховуються проценти. Або гроші вкладаються в 
проект, який на стадії реалізації виявляється непотрібним. Однак його 
фінансування продовжується доти, доки цей абсурд не стає очевидним. 
І що в цьому плані особливо дивує, то це відсутність майже в усіх 
проектах розрахунків ефективності використання наданого кредиту, а 
тим більше, обґрунтованих звітів підприємств про реальний ефект (чи 
неефективність) від використання наданих коштів [3]. 

Загалом, кредити Світового банку є досить привабливим 
джерелом зовнішнього фінансування як дефіциту державного 
бюджету, так і реструктуризації економіки України. Фінансові умови, 
на яких Світовий банк надає позики Україні, є вигіднішими, ніж 
більшість інших зовнішніх джерел запозичення, доступних для 
України в даний час. Однак кредити МБРР доречно спрямовувати на 
найбільш важливі національні проекти, щодо яких має бути чіткий 
моніторинг від розробки та обґрунтування доцільності до повного 
завершення, що помітно підвищить їх ефективність. 

 
1. Світовий банк значно збільшує підтримку для відновлення в 

Україні. Офіційний сайт СБ. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.worldbank.org/uk/news/pressrelease/2014/05/22/world-bank-boosts-
support-forrecovery-in-ukraine. 2. Співробітництво з міжнародними 
фінансовими організаціями. Урядовий портал [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http:// www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_ 
id=244829807&cat_id=244828922 3. Щодо вдосконалення роботи України з 
МВФ – МБРР. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних 
досліджень при президентові України. [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1601/. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ 
ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 
З другої половини минулого століття у високо розвинених 

країнах почали активно використовуватись різні форми міжнародної 
інноваційної діяльності (МІД) щодо проведення спільних науково-
дослідних (НДР), проектно-конструкторських (ПКР) та дослідно-
експериментальних робіт (ДЕР), які, перш за все, були зорієнтовані на 
здійснення великих технологічних проривів. На сучасному етапі 
розвитку МІД практично в усіх виробничих компаніях розвинених 
країн інтенсифікується міжнародна міжфірмова співпраця, зокрема: 
співпраця з окремих видів НДР, ПКР, ДЕР та виробничої діяльності; 
створення спільних інноваційних підприємств чи об’єднань 
(консорціумів); поглинання новаторських малих підприємств 
великими компаніями для отримання новітніх технологій - один із 
способів зміцнення власних інноваційних баз фірм; поділ між фірмами 
витрат на реалізацію проектів НДДКР, який реалізується у вигляді 
науково-технічного співробітництва, обміну та передавання 
(трансферу) технологій, ноу-хау (незапатентованих технологічних 
рішень та проектно-конструкторських розробок), експериментальних 
зразків, виробничого та технологічного досвіду, навчання персоналу, 
установлення та налаштування устаткування тощо; розподіл обов’язків 
між компаніями - засновниками об’єднання; створення науково-
технічних альянсів та організації різного роду міжнародних 
інноваційних систем. 

Під міжнародною інноваційною системою (МІС) тут слід 
розуміти множину взаємозв’язаних структур, зайнятих НДР, ПКР та 
ДЕР, виробництвом та комерціалізацією інноваційних продуктів чи 
продукції, малих, середніх та великих фірм, університетів, інститутів, 
лабораторій, технополісів, технопарків, інноваційних бізнес-
інкубаторів та центрів, а також структур правового, фінансового та 
соціального характеру, що забезпечують інноваційні процеси. До 
основних видів діяльності МІС пропонується віднести: експорт та 
імпорт інноваційних продуктів та продукції, капіталу та інноваторів; 
надання інноваційних послуг; наукова, науково-технологічна, науково-
виробнича, виробнича, навчальна та інша співпраця; навчання та 
підготовка фахівців; міжнародні фінансові, кредитні та розрахункові 
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операції; сумісна інноваційна діяльність, обмін інноваціями, створення 
сумісних інноваційних структур різних видів та форм, сумісне 
володіння майном тощо.  

З метою реалізації зазначених видів діяльності, у склад МІС 
доцільно включати структури, що: виробляють міжнародну 
економічну інноваційну політику; здійснюють регулювання 
міжнародної інноваційної діяльності; спрямовані на забезпечення 
суб’єктів міжнародної інноваційної діяльності матеріальними та 
нематеріальними ресурсами; приймають безпосередню участь у 
процесі створення, комерціалізації та практичного використання нових 
знань. Сьогодні актуальними стають структури, що в умовах 
глобалізації [1-3]: посилюють інтеграційні процеси між системами 
створення, трансформації та практичного використання нового знання; 
здійснюють аналіз міжнародних потоків знань; організовують експорт, 
франчайзинг та імпорт технологій, патентів та ліцензій; організовують 
прямі іноземні інвестиції, технологічні альянси між фірмами-
резидентами різних держав, міжнародну торгівлю консалтинговими 
послугами тощо; реалізують спільні міжнародні науково-дослідні, 
проектно-конструкторські, дослідно-експериментальні та інноваційно-
інвестиційні проекти; організовують спільні публікації, семінари, 
конференції та симпозіуми. 

Таким чином, проблеми управління МІД необхідно та доцільно 
вирішувати шляхом побудови МІС та формування в них оптимальної 
системи управління, яка б включала дієвий управлінський механізм, як 
сукупність методів, інструментів та важелів впливу на МІД.  

 
1. Булянда А. А. Синтез системы управления ВЭД крупного 

про-мышленного комплекса / Булянда А. А., Лысенко Ю. Г., 
Пантелеенко В. М. — Донецк : ДонНУ, 1997. — 68 с. 2. Коваленко Г. 
Внешнеэкономическая деятельность : экспортно-импортные 
операции, валютное регулирование / Г. Коваленко, Г. Грек. — Донецк : 
Издательский дом "Владимир Дудник", 2000. — 196 с. 3. Одрехівський 
М.В. Фінансовий механізм управління зовнішньоекономічною 
діяльністю інноваційних систем // Трансформація національної моделі 
фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні 
аспекти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 
конференції (м. Ужгород, 23 листопада 2016 р.) – Ужгород: 
Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. –395 с. – С. 215 – 217. 
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ВПЛИВ ТНК НА МІЖНОРОДНУ ІННОВАЦІЙНУ  ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на 

використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних 
товарів і послуг [1]. 

Основними суб’єктами світової економіки, що перебувають у 
постійному пошуку інноваційних рішень та процесі впровадження 
передових технологій, є транснаціональні корпорації, тому що 
інноваційна діяльність значною мірою обумовлює 
конкурентоспроможність ТНК у боротьбі за глобальні ринки. Крім 
того, впровадження інновацій забезпечує вищий рівень віддачі, ніж 
додаткове залучення ресурсів. Ось чому ТНК беруть на себе лідерство 
у розробці та впровадженні інновацій. Зокрема, ТНК впроваджують 
інновації, щоб адаптувати чи удосконалити продукти чи технології  до 
місцевих умов,  створити нові продукти чи змінити споживчі 
характеристики уже існуючих продуктів. 

Про значення ТНК у світовому створенні нововведень свідчить 
той факт, що їм належить більш ніж 2/3 приватних коштів та половина 
світових витрат на проведення науково-технологічних розробок [2]. На 
рисунку 1.1 зображено витрати  регіонів світу  на НДДКР,  найбільше 
витрат на розробку нових технологій припадає на ТНК Північної 
Америки і Китаю [3]. 

 

 
Рис.1. Валові внутрішні витрати на   НДДКР у відсотках до ВВП у 2016 році 
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У світі на сьогодні налічується близько 80 тис. ТНК і приблизно 
850 тис. їхніх іноземних філій. ТНК беруть на себе основну роль 
інвесторів інноваційних проектів серед бізнес-суб’єктів. Доля 
фінансування ТНК складає приблизно 90% від інвестицій, що йдуть в 
сектор інновацій від бізнес структур по всьому світі. 

Транснаціональні компанії відіграють важливу роль  в науково-
дослідних та дослідно-конструкторських роботах .Вони.,по-перше,  
володіють достатніми ресурсами, а, по-друге, зазнають невеликих 
ризиків від фінансових втрат при проведенні інноваційної діяльності. 

ТНК утримують лідерство у інноваційній сфері серед інших 
суб'єктів міжнародної діяльності  не лише завдяки фінансуванню 
НДДКР, а  завдяки ряду інших факторів. Зокрема ТНК купляють 
підприємства, які готуються виходити на ринок з інноваційними 
продуктами або технологіями. ТНК часто вдаються до організації 
формально незалежних від материнської корпорації дослідних центрів 
і венчурних підприємств. 

Багато компаній стимулює створення фірм-новачків, надаючи їм 
необмежену самостійність. Материнська компанія виступає як 
основний власник нової компанії, встановлюючи таким чином повний 
фінансовий контроль, отримуючи ексклюзивні права на впровадження 
інноваційних досягнень у своїй діяльності. 

Отже, транснаціональний характер  інноваційної діяльності 
виявляється, насамперед, у інвестуванні  НДДКР, створені власних 
науково-дослідницьких підрозділів, залучені висококваліфікованих 
кадрів, які працюють у сфері науки. 

 
1. Про інноваційну діяльність: Закон України 

від  04.07.2002р. № 40-IV  [Електронний ресурс] // Офіційний сайт 
Верховної Ради України. – Режим доступу: http//:www. rada. gov. ua.  
2. R&D by TNCs.[ Електронний ресурс ] // Офіційний сайт UNCTAD  – 
Режим доступу: httр://www.unctad.org 3. Global Investments in R&D.  
[Електронний ресурс] // Офіційний сайт The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization – Режим доступу: 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs42-global-investments-
in-rd-2017-en.pdf 

 
 
 
 
 



 196 
 

Скибінський Н.О. 
студ. групи МЕ-12 

Науковий керівник – доцент кафедри ММП 
О.О. Пшик-Ковальська 

 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА YOUTUBE КАНАЛІВ 

 
YouTube-відносно нова платформа для заробітку грошей, яка у 

перспективі має усі шанси замінити телебачення. У нашій країні цей 
відеохостинг ще не на стільки розвинений, щоб замінити людям 
основне джерело доходів, як до прикладу у США, але зважаючи на 
стрімкий розвиток інформаційних технологій не важко передбачити 
розвиток цього ринку в Україні. 

В Україні на першому і другому місцях за сумою отриманого 
доходу виявилися два YouTube-канали однієї сім’ї з Одеси. Тато і 
мама знімають найяскравіші моменти життя своїх двох дітей: Каті і 
Максима. За рахунок переглядів цих відео відвідувачами YouTube 
сім’я щомісяця заробляє, приблизно $ 80-100 тис. В десятці лідерів, в 
основному, присутні розважальні та ігрові канали. Проаналізуємо 
YouTube канали в Україні (табл. 1). 

Таблиця 1 
Характеристика YouTube каналів в Україні 

Назва каналу Категорія Підписники Перегляди Дохід за 30 
днів, тис$ 

Miss Katy Люди і блоги 1,773,971 2,458,696,691 45,7—57,2 
Mister Max Люди і блоги 1,636,205 2,180,923,358 38,4—48 
EeOneGuy Гумор 7,338,540 1,596,824,453 17,4—21,7 
DILLERON 
Play 

Комп’ютерні 
ігри 

1,815,726 801,770,404 7,5—9,3 

Ярик Лапа Комп’ютерні 
ігри 

1,271,042 672,442,628 11,9—14,8 

SlivkiShow Розваги 4,352,116 510,328,821 15,3—19,1 
Канал 
Україна 

Новини та 
політика 

411,718 452,455,974 13,3—16,6 

Маша та 
Ведмідь 

Шоу 466,837 412,173,192 7,8—9,7 

Носики 
Курносики 

Фільми та 
анімація 

222,287 400,395,450 3,9—4,9 

Фільми та 
Серіали 
Студії 
Квартал 95 

Фільми та 
анімація 

286,422 357,050,952 4,5—5,6 
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У той же час найбільший дохід з своїх каналів мають 
американські автори. Це, знову ж таки, обумовлено ринковими 
умовами. У США найбільш платоспроможна аудиторія і великий 
ринок інтернет-реклами. Тому доходи істотно вище. Наприклад, 
найбільш успішні автори можуть заробляти близько 1 млн. $ на місяць. 
Проаналізуємо YouTube канали США (табл.2). 
 

Таблиця 2 
Характеристика YouTube каналів в США 

Канали Тип каналу Кількість 
підписників 

Кількість 
переглядів 

Дохід за 
місяць, млн. 

$ 
JustinBieber 
VEVO 

Музика 21,239,433 
 

10,707,583,150 
 

1,2-1,5 
 

FunToyz  
Collector 

Розваги 7,110,836 10,611,953,246 0,726-0,907 

Emimusic Музика 5,426,164 10,053,066,531 0,842-1,1 

WWE Спорт 11,123,198 8,961,394,420 1,5-1,9 

 
На YouTube-каналах можна заробляти великі гроші. Ті, хто це 

зрозумів раніше, зараз пожинають плоди свого успіху. Сьогодні ці 
люди стали майже недосяжні для відеоблогерів-початківців. Разом з 
тим, обсяг відеоконтенту в світі зростає величезними темпами. 

Заробіток на відеоконтенті залишається перспективним і 
доступним заняттям. Однак розраховувати на успіх в цій справі варто 
лише в тому випадку, якщо воно приносить задоволення, якщо контент 
унікальний і якісний. 

 
1. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент – Львів: «Центр 

Європи», 1995. – 176 с. 2. Електрнний ресурс: [режим доступу]: 
Нhttps://konkurent.in.ua/news/ukrayina/3990/ci-realno-v-ukrayini-
zaroblyati-na-youtube-.html 3. Електрнний ресурс: [режим доступу]: 
http://news.finance.ua/ua/news/-/375519/skilky-zaroblyayut-v-youtube-
vlasnyky-najbilshyh-ukrayinskyh-kanaliv 4. Електрнний ресурс: [режим 
доступу]: https://youtu.be/bVu8OWN90eY 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ІННОВАЦІЙНИХ  ПІДПРИЄМСТВ 

 
Облік у системі «планування – облік – аналіз – прийняття 

рішень – регулювання» виконує інформаційну, контрольно-аналітичну 
та оцінювальну функції. Тобто до обліково-аналітичного забезпечення 
(ОАЗ) інноваційних підприємств (ІП) можна віднести вартісне 
оцінювання результатів інноваційної діяльності, яке може проводитися 
згідно з алгоритмом, що включає: визначення стандартів на 
дослідницькі, виробничі та сервісні операції; визначення робочого 
часу, необхідного для виконання дослідницьких, виробничих та 
сервісних операцій працівниками; визначення вартості одиниці 
робочого часу працівників, зважаючи на основний рівень їхньої 
заробітної плати; визначення витрат на обладнання, природо-ресурсні 
та комплектуючі засоби, інших витрат; встановлення питомої частки 
заробітної плати серед усіх витрат на інноваційну діяльність; 
визначення ціни інноваційних товарів та послуг; встановлення 
мотивації до інноваційної діяльності; визначення вартості 
інноваційних товарів та послуг [1-3].  

Алгоритм ціноутворення починається із визначення стандартів 
на інноваційні товари та послуг, що мають включати перелік 
дослідницьких, виробничих та сервісних операцій і засобів, а також 
перелік фахівців, що здійснюють їх, після чого визначається час 
роботи, необхідний кваліфікованому працівникові або працівникам 
для виконання інноваційної операції, а також вартість одиниці 
робочого часу працівника, рівень його базової заробітної плати, 
регламентований відповідними документами. Встановлюється питома 
частка заробітної плати до вартості усіх витрат на інноваційну 
операцію (заробітна платня, вартість обладнання, природо-ресурсних 
засобів та інших чинників) [4]. Для заохочення поліпшення виконання 
інноваційних операцій, з метою оптимізування їх вартості, 
встановлюються чинники щодо мотивації праці за ефективне її 
виконання та пошук організаційних і технологічних удосконалень, 
тобто за інноваційну діяльність. 

Важливими в ОАЗ ІП є розрахункові операції з 
постачальниками та споживачами послуг і товарів ІП, з працівниками 
ІП та державними структурами. Не менш важливою є претензійна 
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робота, тобто аналіз причин виникнення різного виду штрафів та пені, 
з метою зменшення таких затрат. Працівники претензійної групи 
мають слідкувати за дотриманням умов, записаних в угодах, висувати, 
за необхідності, претензії до постачальників, вести все претензійне 
листування з постачальниками, споживачами, арбітражем, уживати 
заходів для ліквідації дебіторської та кредиторської заборгованостей. 
До ОАЗ ІП можна віднести контрольно-ревізійний підрозділ, який 
виконуватиме контрольно-аналітичну функції за господарськими 
операціями ІП. Контроль – це процес, який зумовлює відповідність 
функціонування керованого об’єкта прийнятим управлінським 
рішенням та спрямований на успішне досягнення поставлених цілей.  

Таким чином, господарський облік має бути об’єктивним та 
точним, доступним та зрозумілим, своєчасним та ощадливим. 
Завданням ОАЗ ІП можна вважати досягнення максимально 
можливого прибутку при збереженні стійкого рівня безпеки доходів 
ІП, тобто виявлення певного оптимуму в управлінні фінансовими 
потоками. Організація ОАЗ ІП має бути адекватною ринковим умовам 
господарювання, гнучкою, адаптогенною до умов зовнішнього 
середовища, її структура має сприяти зростанню інвестиційної 
привабливості ІП, прийняттю оптимальних управлінських рішень, 
відпрацюванню стратегічних завдань, з метою забезпечення стійкого 
розвитку ІП.  

 
1. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Нидлз Б., 

Андерсон Х., Колдуэл Л. – М.: Ф. и С., 1994. – 496 с. 2. Организация 
бухгалтерского учета и контроля в условиях рыночной экономики : 
учеб. – метод. пособие. – К., 1993. – 160 с. 3. Остап’юк М. Я. Основи 
теорії бухгалтерського обліку: навч. посібник / Остап’юк М. Я. – К. : 
ІСДО, 1993. – 108 с. 4. Одрехівський М.В., Наконечний Б.В. Система 
обліково-аналітичного забезпечення інноваційних підприємств// Вісник 
Національного університету „Львівська політехніка”. Менеджмент 
та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми 
розвитку. – Львів, 2017. – № 862. – С. 198 – 203. 
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ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ 

 
Венчурне фінансування залишається одним із найважливіших 

джерел залучення капіталу для компаній, швидкий розвиток яких 
постійно потребує додаткових зовнішніх інвестицій (як правило, це 
підприємства малого та середнього бізнесу). Фонди венчурного 
інвестування є порівняно новою формою для українського інвестиційного 
бізнесу, однак, згідно з Законом України «Про ІСІ», вони сприяють 
забезпеченню обіговими коштами невеликі рентабельні фірми. Компанії з 
венчурною підтримкою більш підготовлені до засвоєння інновацій, 
швидше розвиваються і створюють більше робочих місць, ніж великі 
компанії. 

На практиці найчастіше зустрічається комбінована форма 
венчурного інвестування – частина коштів вноситься у вигляді 
акціонерного капіталу, а інша – надається у формі інвестиційного кредиту. 
Розподіл спільних ризиків між венчурним інвестором та підприємцем, 
відкрите декларування обома сторонами своїх цілей на початковому етапі 
спільної роботи – характерні ознаки венчурного інвестування, що 
забезпечують його успіх і є головною відмінністю венчурного 
інвестування від банківського кредитування [1]. 

Отже, створення венчурного фонду надає інвестору такі 
можливості: 1) проводити оперативний перерозподіл коштів між 
проектами або компаніями, не створюючи при цьому "віртуальних" 
заборгованостей між компаніями та не використовуючи договорів 
фінансової допомоги. За рахунок цього значно спрощується процес 
управління фінансовими потоками та підвищується його ефективність; 2) 
уникати "проміжного" оподаткування проектів, значно збільшуючи при 
цьому власні обігові кошти та економлячи на необхідності залучення 
додаткових кредитів; 3) проводити оперативне кредитування власних 
проектів за рахунок активів фонду; 4) залучати кошти інших інвесторів 
для реалізації спільних проектів; 5) здійснювати повний контроль над 
операційною діяльністю фонду та самостійно визначати об'єкти 
інвестування; 6) залучати кошти іноземних інвесторів для реалізації 
власних інвестиційних проектів, уникаючи складних юридичних 
процедур державної реєстрації (які є обов’язковими у випадках 
здійснення прямих іноземних інвестиції без залучення інвестиційного 
фонду); 7) зберігати свою анонімність як інвестора у випадку, коли 
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венчурний фонд є номінальним власником акцій або інших 
корпоративних прав.  

Таким чином, у поєднанні із простотою адміністрування й 
податковими стимулами, наданими інститутам спільного інвестування, 
відсутність наведених обмежень робить венчурні фонди ефективним 
інвестиційним інструментом. Цей інструмент може бути корисний як 
для великих вітчизняних фінансово-промислових груп і міжнародних 
венчурних фондів, так і для невеликих компаній і навіть окремих 
приватних інвесторів, що, володіючи компанією-учасником 
венчурного фонду, можуть здійснювати через нього всю свою 
інвестиційну діяльність, або реалізовувати окремий інвестиційний 
проект, в тому числі в туристичній сфері. 

Незважаючи на всі очевидні переваги венчурного інвестування в 
Україні, існує низка проблем, а саме: 1) слабка структура підприємництва. 
Навіть за умови створення малих інноваційних фірм, переговори з 
венчурними інвесторами закінчуються невдало через небажання з боку 
керівників компаній втрачати контроль за бізнесом[3]; 2) нерозвиненість 
ринку цінних паперів. Західні портфельні фонди, вкладаючи кошти в акції 
українських підприємств, оцінюють свої вклади як високоризикові, 
постійно відстежуючи ситуацію та змінюючи ступінь своєї присутності на 
українському ринку; 3) недостатня підтримка державою малого 
інноваційного бізнесу. 

 
1. Проблеми на шляху розвитку венчурного інвестування в україні.  

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
file:///C:/Users/user/Downloads/97369-206403-1-PB.pdf 2. Указ Президента 
України «Про інститути спільного інвестування» // Документ 5/2015, 
поточна редакція — Прийняття від 23.03.2017  
3. Венчурне інвестування (огляд). Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.uaib.com.ua/abcpeople/venchyra/what_vench/16977.html 
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ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСУВАННЯ  

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Ефективність впливу фінансової системи на інвестиційно-

інноваційні процеси в країнах в більшій мірі залежить від досконалості 
методів фінансового управління [1] та їх відповідності сучасним потребам 
розвитку інвестиційно орієнтованої економіки інноваційного типу. В 
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умовах формування економіки знань здатність країн створювати та 
використовувати знання, зберігати й ефективно використовувати 
існуючий науково-технічний потенціал дозволяє отримувати конкурентні 
переваги та прискорювати соціально-економічний розвиток суспільства. 
Наукові ідеї, інновації та нові технології стають основними факторами 
розвитку суспільства поряд із традиційними (інвестиціями та трудовими 
ресурсами), а також допомагають вирішити проблему вичерпаності 
ресурсів, максимально раціонального їх використання. 

На даний момент актуальність цього питання вже опрацьована 
великою кількістю науковців, які основну увагу зосередили  на 
різноманітних аспектах формування інвестиційно-інноваційного 
потенціалу вітчизняних підприємств: О.Алімова, І.Бланка, В.Бесєдіна, 
В.Геєця, М.Герасимчука, А.Поручника, В.Семиноженка, А.Серпиліна, 
А.Сухорукова, В.Хаустова, А.Філіпенка, М.Чумаченка, В.Шевчука, 
М.Якубовського, Я.Яцківа та ін.  У більшості тезах, основною 
перешкодою запровадження інноваційного розвитку є дефіцитний обсяг 
капіталовкладень. Незважаючи на велику кількість досліджень у даному 
напрямку, питання розробки ефективного механізму активізації 
інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності та визначення 
оптимального співвідношення власних та залучених джерел фінансування 
залишаються відкритими. 

Інвестиції [2] та інновації [3] — дві взаємопов’язані сфери 
економічної діяльності, які більшою мірою  були і є  уражені кризою. На 
ринку склалася загальновідома ситуація, коли інновації, які колись 
здійснювалися за рахунок централізованих джерел, звелися до мізерної 
величини, тоді як інвестиції, які володіли внутрішньою структурою, 
втратили її і стали невпорядкованими і неорганізованими, стимулюючи 
лише короткотермінові цілі вкладників. Вихід з такого становища один — 
подолати економічну кризу [4] за рахунок інноваційно-інвестиційного 
буму [5], відновлюючи основний капітал на принципово новій, 
конкурентоспроможний основі. Досвід розвинених країн світу свідчить 
про існування низки ефективних форм підтримки інноваційної сфери: 
гарантування державою позик, пільгове кредитування інноваційного 
підприємництва, податкові пільги щодо стимулювання науково-дослідних 
та дослідно-конструкторських робіт, податкове списання (зменшення 
оподатковуваного доходу), податковий кредит, банківське кредитування, 
вкладання коштів у розвиток інноваційної інфраструктури, активне 
використання програмно-цільових методів у разі розподілу бюджетних 
коштів, зворотне та незворотне фінансування малих інноваційних фірм на 
конкурсних засадах, венчурний капітал та багато іншого. Кожна країна 
самостійно вибирає співвідношення між зазначеними формами, як 
правило, опираюсь на  основні принципи: 1) фіскальні преференції [6] 
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повинні мати прозорі критерії та процедуру отримання, стимулювати всі 
підприємства інвестувати у власний інноваційний потенціал; 2) викорис-
тання адресної допомоги (державне замовлення, кредити, гранти, прямі 
інвестиції, фінансові гарантії) для підприємств, чиї проекти мають 
виняткове значення для економіки чи безпеки країни; 3) урахування вимог 
до фіскальних стимулів. До системи стимулів інвестиційно-інноваційного 
процесу відносять комплексно-правові законодавчі норми, а саме 
промислове охоронне право приватної та інтелектуальної власності; 
законодавче закріплення інтелектуальної власності та правове регулю-
вання її використання. Ефективною формою державного втручання в 
інвестиційно-інноваційну діяльність є створення за участю держави 
дослідницьких центрів, завдання яких полягає у стимулюванні об'єднання 
фінансових ресурсів і матеріально-технічної бази промисловості з 
кваліфікованими кадрами вищих навчальних закладів. Засобами такого 
стимулювання можуть бути фінансування початкових витрат вузівсько-
промислових центрів з коштів державного бюджету; видача 
підприємствам-учасникам безплатних ліцензій [7] на використання 
розроблених винаходів і відкриттів. 

Першочерговими завданнями у напрямку створення ефективних 
механізмів державного стимулювання [8] інноваційної активності 
підприємств є: формування науково-інноваційної інфраструктури [9] та 
інституціональне забезпечення інноваційних процесів; вдосконалення 
правової бази для розвитку інноваційних процесів;  здійснення 
інноваційного тиску на господарські суб’єкти шляхом введення санкцій 
на випуск застарілої продукції та використання неефективних ресурсних 
та енергоємних та екологічно небезпечних технологій;  забезпечення 
державної відповідальності за підготовку кадрів для потреб інноваційної 
економіки; вдосконалення системи оподаткування шляхом поступового 
зменшення податкових ставок на накопичення та інвестиції; пільгове 
оподаткування інноваційних підприємств на початкових стадіях освоєння 
ними нових технологій та організації випуску нової продукції.  

Реалізація зазначених заходів на макрорівні є важливою 
передумовою активізації інноваційних процесів на вітчизняних підпри-
ємствах і залучення значних інвестицій для фінансування нововведень. 
Особливо важливою роль інновацій є в умовах антикризового управління 
фінансами [10] економічних суб’єктів. Адже нові товари (роботи, 
послуги), нові ресурсозберігаючі технології та “ноухау” [11] можуть 
забезпечити прорив у нові сегменти ринку і часто є чи не єдиним шляхом 
виходу фінансово нестійких підприємств з кризового стану. 

 
1. Електронний ресур: http://www.virtual.ks.ua/students/4413-the-

concept-of-financial-management-its-methods-and-objectives.html 
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2.Електронний ресурс: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інвестиція 
3.Електронний ресурс: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інновація 4.Електронний 
ресурс:https://uk.wikipedia.org/wiki/Економічна_криза 5. Електронний 
ресурс: http://slovopedia.org.ua/38/53383/379958.html 6. Електронний ресурс: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Преференція 7. Електронний ресурс: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ліцензія 8. Електронний ресурс: 
http://pidruchniki.com/11570718/ekonomika/metodi_mehanizmi_derzhavnogo_re
gulyuvannya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti 9. Електронний ресурс: 
http://library.if.ua/book/4/466.html 10. Електронний ресурс: 
http://pidruchniki.com/1346020452151/finansi/antikrizove_upravlinnya_finansa
mi_pidpriyemstva 11. Електронний ресурс: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ноу-
хау 
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АНАЛІЗУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ  

З ТОЧКИ ЗОРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТОРА 
 
Актуальність та необхідність залучення іноземних інвестицій в 

економіку України не викликає сумніву. Оскільки ефективно вкладені 
інвестиції дадуть можливість країні успішно завершити розпочаті 
реформи в галузі законотворчої діяльності, надати поштовх інноваційним 
перетворенням бізнесу, розширити спектр нових технологій та, як 
наслідок, підвищити рівень життя населення 

Для залучення уваги іноземних інвестицій уряди країн докладають 
зусилля, створюючи відповідні умови. Зазвичай інвестори надають 
перевагу промислово розвиненим, географічно вигідно розташованим 
регіонам, із сприятливим інвестиційним кліматом та бізнес-середовищем. 
Одночасно важливими факторами є стабільна грошово-кредитна, митна і 
політична системи, оскільки вони справляють безпосередній вплив не 
лише на підприємства в середині країни, а й на сприйняття та готовність 
європейського інвестора співпрацювати з Україною в цілому. 
Забезпечення таких умов неможливе без сучасного та гармонізованого 
податкового законодавства.  

На основі аналізування наукових доробків та аналітичних 
джерел [1,2] можна окреслити основні рекомендації щодо удоскона-
лення інвестиційної привабливості України:  

• виведення окремих сфер бізнесу з тіньової економіки; 
• подолання корупції на всіх гілках влади;  
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• ведення прозорої документації та звітності; 
• максимально наближений рівень адаптації податкової 

системи до європейських стандартів; 
• спрощення механізму розрахунку податкових зобов’язань.  
Разом з тим, європейські інвестори [3] зазначають, що 

українська податкова система має наступні недоліки: 
• високий рівень корупції та низька якість надання 

консультаційних послуг; 
• частота появи додаткових вимог до переліку документів, що 

надаються при оформленні ПДВ кредиту тощо; 
• податкове навантаження на юридичну особу; 
• виникнення подвійного оподаткування при інвестуванні 

коштів через ІСІ [4]; 
• приховування доходів підприємствами і подання не 

достовірних даних; 
• перегляд і внесення змін у законодавство більше одного разу 

на рік; 
• недосконале технічне та програмне забезпечення для 

внесення необхідних документів та відслідковування надходжень. 
Разом з тим, нещодавно 60 експертів Податкового Комітету 

Європейської Бізнес Асоціації поставили оцінки податковій системі 
України в рамках регулярного дослідження - Податкового Індексу. В 
результаті опитування з’ясувалося, що за період з травня 2016 по 
квітень 2017 показник виріс. Наразі він становить – 2,58 (з 5 
можливих), що є по факту найвищою позначкою за всю історію 
проекту з 2011 року [5].  

На завершення, можемо підсумувати, що українська податкова 
система перебуває на етапі докорінного реформування і є доцільним 
врахування думок стратегічно важливих інвесторів.  

 
1. Оніщенко І.О. Інвестиційна привабливість України: 

проблеми та шляхи їх вирішення / І.О. Оніщенко // Траекторія науки. 
Електронний науковий журнал. – 2016. – № 3(8) – с. 289–295.  
2. Штулер І.О. Сучасні тенденції позиціювання України в світових 
рейтингах в умовах циклічних коливань економіки / І.О. Штулер // 
Економіка та управління національним господарством № 2 – 2016 –  
С. 210–213. 3. Штулер І.О. Позиції України у світових рейтингах 
конкурентоспроможності та економічної свободи протягом 2005–2015 
років / І.О. Штулер // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету № 5 – 2015 – С. 214–217. 4. Електронний ресурс.[Режим 
доступу]: http://interfax.com.ua/news/economic/217047.html. 5. Аналіз 
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індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр. Електронний 
ресурс.[Режим доступу]: http://infolight.org.ua/content/analiz-indeksu-
konkurentospromozhnosti-ukrayini-v-2013-2014-rr. 
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ІНТЕРНЕТ-ОПИТУВАННЯ - НЕОБХІДНА ІННОВАЦІЯ  

В МАРКЕТИНГУ 
            

Успішні маркетингові стратегії найвідоміших світових компаній 
характеризує спільна властивість- інноваційність. Бренди, що є 
найвпізнаванішими та продукція яких є найбажанішою, є або свого часу 
були фундаторами нових технологій, у тому числі й у сфері маркетингу. 
Новаторство- необхідна риса для будь-якої компанії, яка має на меті 
задовольняти потреби споживачів та бути конкурентоспроможною. Усім 
відомі бренди  Volvo, Tesla motors, IKEA, Tiffany. Такі компанії  обирають  
найбільш точні й репрезентативні методи з’ясування бажань споживачів й 
способи їх втілення. Саме тому ми асоціюємо Volvo з безпекою, Tesla 
motors з екологічністю, IKEA із зручністю, а Tiffany-з престижем. 
Орієнтування на певний сегмент споживачів і досконале розуміння їх 
потреб дозволяє залишатися цим компаніям лідерами серед інших 
подібних, що оперують на ринку. 

Інтернет став однією з найважливіших платформ для проведення 
маркетингових досліджень адже цільові сегменти споживачів більшості 
компаній активно користуються Всесвітньою мережею. Теперішні 
технології дозволяють надсилати клієнту повідомлення про знижку в 
магазині під час того, коли він гуляє поряд із магазином, а замовлення, 
зроблені онлайн, можуть доставляти дрони. Звичайна реклама в Інтернеті 
вже не є дієвим інструментом реалізації маркетингової стратегії фірми. В 
умовах поступового переходу економіки до Інтернет- простору все менш 
помітними стають кордони, зменшується вплив фактора часу, а роль 
торгового посередника втрачає своє значення. Вагомою перевагою 
проведення Інтернет-досліджень є зниження собівартості та ціни товарів, 
що випливає із скорочення витрат на проведення традиційних 
маркетингових досліджень [1]. 

Всесвітня мережа надає можливість проводити як первинні 
дослідження, засновані на даних, отриманих за допомогою  проведених 
фірмою досліджень в Інтернеті, так і вторинні, засновані на інформації, 
опублікованій в Інтернеті, а також взятій з інших джерел. Окрім 
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традиційних методів маркетингових досліджень (спостереження, 
експерименту, імітації, «панелі» та усного й паперового опитування ) 
поширення набувають Інтернет-опитування. Такі опитування надають 
можливість покращити споживчий досвід як онлайн, так і офлайн. Їх 
проведення дозволяє виявити цільову аудиторію компанії і сфокусуватися 
на виявленні її потреб та думки про послугу чи товар фірми. Збір 
інформації в Інтернеті дослідник, респондент та реєстратор можуть 
здійснювати явно – коли респондент знає, що його опитують, і неявно – 
коли респондент цього не знає. Опитування є явним методом збирання 
інформації у Всесвітній мережі. [2]. 

Явні опитування проводять у формі анкетування Інтернет-
користувача. Анкети надсилають на пошту користувача або проводять 
опитування на сайтах компаній, що зацікавлені в проведенні 
маркетингового дослідження. Найпопулярнішим методом опитування є 
платні Інтернет-анкетування. Їх сутність полягає у тому, що людина, 
відповідаючи на запитання, отримує винагороду. Організовують такі 
опитування спеціалізовані компанії на замовлення підприємств, метою 
яких є збирання інформації про ситуацію на ринку. Такі компанії 
приймають замовлення від будь-якого виробника, а потім залучають до 
нього пересічного користувача. Користувачам пропонують оплачуване 
опитування шляхом надсилання пропозицій на електронну пошту. 
Частину коштів, яку сплачує за проведення опитування підприємство-
замовник, соціологічна компанія вилучає на свою користь, а частину 
виплачує учасникам анкетування. Найпопулярнішими темами для 
проведення опитувань на сьогодні є автомобілі, електроніка, мобільний 
зв’язок та охорона здоров’я. 

Для участі в Інтернет-опитуванні важливо вказати правдиві дані 
про себе та мати лише одну сторінку користувача на сайті компанії, що 
проводить Інтернет-анкетування. Заповнювати такі анкети можна  в будь-
який зручний  момент, споживач може й будь-коли відмовитися від участі 
в Інтернет дослідженнях та видалити свою сторінку. Існують як 
вітчизняні, так й  іноземні опитувальні компанії, що проводять платні 
анкетування, проте стати учасником оплачуваного опитування іноземної 
компанії дуже важко. Метод платного опитування є ефективнішим, ніж 
звичайне анкетування на сайті компанії, адже воно є репрезентативним. 
Компанія-замовник обирає сегмент споживачів, на який орієнтована 
продукція підприємства, та надає можливість лише одноразового 
проходження анкети на відміну від звичайного опитування на сайті фірми, 
яке, переважно, можна пройти багаторазово та яке не має достатнього 
інструментарію мотивування для його проходження та надання правдивих 
відповідей [3]. 
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Для того, щоб визначити доцільність становлення Інтернет-
опитувань основним методом маркетингових досліджень, доцільно 
розглянути таблицю 1 недоліків та переваг. 

Таблиця 
Переваги та недоліки Інтернет-опитувань [4] 

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 
Безперешкодність накопичення 
інформації 

Фізична відсутність респондента 
 

Низькі витрати Неможливість опитати респондентів, 
що не мають доступу до мережі 
Інтернет 

Автоматизованість процесу Невмотивованість респондентів 
Збільшення кількості опитуваних - 
Гнучкість дизайну - 

 
Отже, Інтернет-опитування володіють значною кількістю 

переваг, таких як: полегшений доступ до інформації, нижчі витрати, 
збільшення ступеня автоматизованості процесу збирання інформації, 
вільний вибір кількості респондентів та можливість вибору дизайну й 
формату опитування. Зокрема, дизайн може створити необхідну 
атмосферу, що часто не є можливим під час особистого опитування. 
Формат віртуального анкетування є більш зручним для людей з 
інтровертним типом особистості. Загалом, дослідження потреб 
споживачів у мережі Інтернет слід проводити у тому випадку, якщо 
поширення мережі Інтернет  серед цільового сегменту споживачів 
компанії перевищує 30% [2]. Для компаній, що безпосередньо 
працюють у сфері IT- технологій, метод Інтернет-опитування є 
найбільш перспективним способом маркетингових досліджень. Усі 
перераховані переваги визначають необхідність застосування цього 
методу в маркетинговій діяльності підприємства. 

 
1.Суворова С. Г. Розвиток маркетингових інтернет-досліджень в 

умовах поширення електронної комерції / С. Г. Суворова // Вісник 
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : 
Економіка і менеджмент. - 2012. - № 1. - С. 81-89.  2. Маркетингові 
дослідження в інтернеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/32763/1/Ivashova_marketing
%20information.pdf. 3.Інтернет-опитування. [Електронний ресурс].–
Режим доступу:https://studme.com.ua/1356061510814/marketing/internet-
oprosy.htm. 4. Онлайн опитування. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://explorable.com/online-surveys 
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ІНВЕСТИЦІЙНА СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

Сучасний розвиток світової економіки характеризується 
підвищенням рівня глобалізації, що викликає потребу адекватного 
збільшення обсягу інвестицій. Особливої уваги заслуговують 
міждержавні інвестиційні процеси. Інвестиційна співпраця України та 
Європи розвивається не надто активно (рис.1). 

 

 
Рис.1. Динаміка європейських інвестицій в Україну 

 
Причин різкого зменшення інвестування є багато. По-перше, 

нестабільність політичної ситуації та законодавства, проведення 
антитерористичної операції, відсутність гарантій та захисту, 
корумпованість, бюрократизм та надмірне втручання держави. Також 
однією з найбільших проблем інвестування є нерозвиненість 
інфраструктури міжнародного бізнесу. У світі, зокрема в Європі, Україну 
розглядають як зону підвищеного ризику для вкладів. Нові іноземні 
інвестиції в країну різко скоротились після початку війни. Попри деяке 
покращення бізнес-середовища в Україні, політичні проблеми та загрози 
безпеці перешкоджають відновленню інвестицій. Проте важливо 
розуміти, що значна частина довоєнних прямих іноземних інвестицій 
потрапляла до України через офшорні компанії і насправді мала 
українське або російське походження. В структурі іноземних інвестицій 
переважають інвестиції підприємств, зареєстрованих на Кіпрі (24,4%), 
який відомий, як «класична» офшорна зона. Варто додати, що інвестори 
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цікавляться не лише економічною складовою питання, а й політичною. 
Зокрема, багато з них переймається змінами політичного курсу більше, 
ніж ризиками. 

Постає проблема створення платформи взаємодії інвесторів та влади, 
яка зможе продемонструвати безпечність та поверне довіру до українців. 
Вже були зроблені перші кроки до цього. Підписано Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості 
державної реєстрації іноземних інвестицій» (№ 1390-VIII від 31.05.2016 р.), 
яким було скасовано обов’язкову держреєстрацію іноземних інвестицій і 
спрощено їх залучення в Україну. Аналітики вважають, що це збільшить 
індекс інвестиційної привабливості країни, а також, що саме державна 
реєстрація була одним із адміністративних бар’єрів на шляху іноземного 
капіталу. Звісно, невизначеність навколо військового конфлікту з Росією 
стримуватиме інвестиції в Україну. Для того, щоб збільшити потоки 
інвестицій необхідно перш за все створення якісною законодавчої бази. 
Україні потрібно продемонструвати результати реформ у сфері державного 
управління. Щодо проблеми покращення інфраструктури в Україні, варто 
звернути увагу на ефективніше енерговикористання та освоєння 
альтернативних джерел енергії. Це дасть змогу не лише заощаджувати, а й 
отримувати додатковий дохід (наприклад ЛКП «Зелене місто», м. Львів). 
Величезною проблемою є корупція. У вересні 2017 року відбувся щорічний 
саміт YES, де серед багатьох поважних гостей був і колишній державний 
секретар США Джон Керрі. За його словами, люди ніколи не будуть 
вкладати гроші туди, де є корупція. Україна сьогодні вважається 
найкорумпованішою країною Європи. Для прикладу, 90% підприємців, 
опитаних аудиторською компанією Ernst&Young, вказали на значний рівень 
поширення корупції і хабарництва у країні. Це означає, що кожна четверта 
іноземна компанія в Україні зіштовхувалася з корупцією на митниці. 

Очевидно, що полігон для дій величезний, потрібно лише бажання. 
В України є величезний потенціал для інвестування та безліч прихованих 
перспектив. 

 
1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації 
іноземних інвестицій» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua. 2. Державна служба статистики 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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ХАРАКТЕР ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ 

ЛЬВІВЩИНИ 
 
Іноземні інвестиції є потужним джерелом зовнішнього 

фінансування для країни з перехідною економікою. З огляду на це 
Україна має дуже великий інвестиційний потенціал, а точніше — великі 
перспективи в залученні інвестицій та їх ефективного використання.  

За обсягом капітальних інвестицій Львівська область серед регіонів 
України посіла 4-е місце. У січні-червні 2017 року підприємствами та 
організаціями Львівщини за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 
8102,7 млн.грн капітальних інвестицій, що за порівнянними цінами на 
39,1% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 
2016 року. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій 
залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких 
освоєно 57,7% від загального обсягу. Частка кредитів банків становила 
6,4%, за рахунок коштів іноземних інвесторів освоєно 4,3% інвестицій. З 
місцевих бюджетів було направлено 6,6% капітальних інвестицій. Частка 
інвестицій, профінансованих з державного бюджету – 3,8%.  

Переважну частку капітальних інвестицій становили інвестиції у 
матеріальні активи (97,4%). Зокрема, у житлові будівлі спрямовано 22,0% 
усіх інвестицій, нежитлові будівлі – 13,5%, інженерні споруди – 7,0%. На 
придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів 
витрачено половину усіх вкладень. У нематеріальні активи направлено 
2,6% капітальних інвестицій. Найбільші обсяги інвестицій вклали у свій 
розвиток промислові підприємства – 1170,6 млн.грн. У будівництво житла 
інвестовано 594,0 млн.грн, що на 9% менше у порівнянні з січнем-
березнем 2016 року[1]. 

Львівський регіон сьогодні є лідером із залучення іноземних 
інвестицій. «Львівською областю зацікавилися такі бізнес-гіганти як 
«Fujikura», «Green Factory», «Nexans», «Leoni»…» - говорить Роман 
Матис, керівник управління залучення інвестицій Львівської ОДА. Серед 
галузей львівського регіону, на сьогодні найпривабливішими для 
іноземних та внутрішніх інвесторів є альтернативна енергетика, сільське 
господарство та аграрна промисловість. Також активно розвивається 
легка промисловість, виробництво кабельно-провідникової продукції для 
автомобільної галузі та побутової техніки. Тобто галузі, виробництва яких 
неавтоматизовані, або ж напівавтоматизовані та потребують великої 
кількості робочих рук. 
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Щодо альтернативної енергетики (сонячні та вітрові електростанції), 
особливо приваблива не лише для зовнішніх, але й внутрішніх інвестицій. 
До прикладу, «Еко-оптіма» – український інвестор, якому успішно вдалось 
збудувати вже другу серію вітряків поблизу районного містечка Старого 
Самбора. 

За даними головного управління статистики у Львівській області, за 
перші три квартали 2016-го року в економіку краю було залучено $3,76 
мільярда іноземного інвестиційного капіталу. Якщо ж від обсягів іноземних 
інвестицій відняти капіталовкладення з офшорів (Кіпру, Британських 
Віргінських островів тощо), то за обсягами прямих справді іноземних 
інвестицій наша область виявиться четвертою в Україні.  

Проте в порівнянні з цифрами за перші три квартали 2015-го року 
($3,8 млрд) цей показник знизився на кількадесят мільйонів доларів, а в 
порівнянні з 2014-м роком ($4,6 млрд) – попри Майдан, війну й економічну 
нестабільність тих часів – на кількасот мільйонів. Влада пояснює 
відсутність покращення інвестиційного клімату об’єктивними факторами: 
війною на Донбасі, політичною турбулентністю в цілому світі та 
застарілістю української економіки. Від себе додам ще дві причини: 
гальмування обіцяних реформ та корупцію. 

Імовірність того, що вслід за вже залученими підприємствами на 
Львівщину прийдуть більш високотехнологічні та прибуткові є. Проте цій 
перспективі загрожують масштаби корупції в Україні. Вважаю, що 
іноземних бізнесменів лякає бюрократичний апарат у нашій країні, 
кількість дозволів, які необхідно отримати для відкриття бізнесу, та 
непрозорість відносин влади й підприємців. Це може нівелювати будь-яку 
стратегію залучення інвесторів, хоч як добре вона була б продумана. 

 
1. Капітальні інвестиції у Львівській області у січні–червні 

2017 року. [Електронний ресурс] - режим доступу: 
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2017/v0403_200.pdf 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ 

 
Іноземні інвестиції відіграють важливу роль в економічному 

розвитку будь – якої країни незалежно від рівня її економіки. Реальна 
економічна ситуація та стан залучення прямих іноземних інвестицій в 
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Україні значно ускладнюють інвестиційну діяльність. Наявний обсяг 
вкладень не забезпечує передумов економічного зростання і навіть 
повноцінного відтворення їх наявного стану. На інвестиційну 
привабливість значно впливає не лише загальний стан економіки 
країни, а й умови ведення бізнесу, зокрема ступінь втручання держави 
та рівень корупції[1]. 

Україна має багато факторів для залучення міжнародних 
інвестицій. Позитивними факторами є як багаті природні ресурси та 
сприятливі умови, а саме  велике населення, висока кваліфікація 
робочої сили та її відносна дешевизна, не високий рівень конкуренції в 
країні, потенційно великий ринок, низький курс національної валюти, 
можливість вивезення прибутки. Проте, низька інвестиційна 
привабливість пов’язана з впливом таких чинників: відсутність 
надійного законодавства, яке б захищало права приватних інвесторів; 
відсутність механізму реалізації наявних нормативних актів; 
неточність податкового регулювання і його непередбачуваність навіть 
протягом року; відсутність ефективної інфраструктури для іноземного 
підприємництва; економічна і політична нестабільність (до 
економічних факторів, що не сприяють покращанню інвестиційного 
клімату в нашій державі, можна віднести, нестабільну систему 
зовнішньоекономічної діяльності;  незбалансованість економіки; не 
конвертованість національної валюти і непевність валютного ринку.  

За тенденціями останніх років можна стверджувати, що обсяг 
залучених іноземних інвестицій в Україну поступово зростає (рис. 1). 
У 2014 р. іноземні інвестори уповільнили інвестування в економіку 
України у зв’язку з воєнними діями на Сході, анексією Криму, 
посиленням ризику розбалансування платіжного балансу, втратою 
ринків збуту (32% експорту продукції машинобудування в РФ), 
зниженням міжнародними рейтинговими агентствами кредитних 
рейтингів України.  

 
Рис 1.Обсяг прямих іноземних інвестицій в українську економіку[2] 
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На сьогоднішній день Україна в рейтингу інвестиційної 
привабливості країн світу International Business Compass 
розташовується на 89 місці і входить до переліку країн, що показали 
найкраще зростання за рік, нарівні з Білоруссією і Латвією. У 2014 
році наша країна займала 109 місце[3]. 

Іноземні інвестиції є сьогодні тим ресурсом, який, в найближчій 
перспективі, може найкраще сприяти підвищенню ефективності 
функціонування українських підприємств, а відтак і розвитку 
відповідних територій та міст, поліпшенню соціального захисту 
громадян. Можна припустити, що надходження ПІІ до України будуть 
мати європейську направленість, однак відкидати ідею надходження 
ПІІ з інших не європейських країн не можна, адже багато їз них за 
рахунок інвестування в українську економіку бажатимуть вийти на 
європейські ринки. У регіональному спрямуванні мають збільшитися 
надходження ПІІ до західних регіонів України . У галузевому вимірі 
найбільш перспективними сьогодні є аграрний сектор, переробка 
твердих побутових відходів, геолого розвідка нових газових та 
нафтових родовищ, а також розвиток «зеленої енергетики»[4]. 

Отож, на   сучасному   рівні економічного розвитку держава   
повинна здійснювати контроль за станом ринку, регулювати 
економічну, політичну та соціальну діяльність за допомогою 
різноманітних важелів і стимулів. Необхідно створити систему 
державного регулювання інвестиційними процесами, яка б працювала 
з іноземними інвесторами, сприяла залученню капіталу, координувала 
співробітництво з міжнародними організаціями тощо. 

 
1. Герзанич В. М. Основні недоліки та проблеми залучення 

іноземних інвестицій в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Герзанич 
// Ефективна економіка : електр. наук. фах. вид. — 2014. — № 4. — 
Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/n=4&y=2014 
2.Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
[Електронний ресурс] – http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-  
3. Європейська бізнес-асоціація [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.eba.com.ua/ 4. Семененко Д. Ю. Виклики перехідної економіки: 
досвід україни та Польщі: Матеріали міжнародного економічного 
форуму студентів та професіоналів. - Київ, 2007. - 216 с. [Електронний 
ресурс] – http://masters.donntu.org/2009/fvti/semenenko/library/tez2.htm 
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РОБОТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА: СВІТОВИЙ ДОСВІД  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Актуальною проблемою сьогодення є загроза втрати людьми 

робочих місць через масову роботизацію на підприємствах. У 
виробництві застосовується велика кількість різновидів комплексів від 
найпростіших до складних інтелектуальних роботів, здатних 
самостійно приймати рішення на основі отриманої інформації у 
складних виробничих умовах, адаптуватись до змін у навколишньому 
середовищі. Застосування роботів дає змогу звільнити людину від 
важкої одноманітної праці, від роботи у шкідливих для організму 
умовах, а також у недоступних для людини середовищах.  

За оцінками Всесвітнього економічного форуму (WEF) вже до 
2020 року робототехніка і штучний інтелект досягнуть такого високого 
рівня, що зможуть зайняти 5 млн. робочих місць. Цей процес 
торкнеться 15 розвинених країн, включаючи Австралію, Китай, 
Німеччину, Японію і США. А до 2024 року роботи залишать без 
роботи кожного четвертого жителя Росії, до 2026 року - 40% канадців, 
а до 2035 року вони займуть половину робочих місць в Японії. [3] 

У 2016 році виробник електроніки Foxconn прийняв на роботу 
40 тисяч роботів, і скоротив 60 тисяч працівників. Компанія і надалі 
планує збільшувати темпи автоматизації на 20-30% в рік і в три етапи 
замінити всіх своїх робітників(а їх не менше півмільйона) на роботів. 
Найбільший виробник електроніки Foxconn самостійно буде випускати 
роботів-робітників. Лише деякі деталі компанія буде замовляти у 
сторонніх постачальників. Роботизована техніка дозволить компанії 
скоротити число співробітників на заводах з виробництва цифрових 
пристроїв. Таким чином Foxconn демонструє виробничу модель 
найближчого майбутнього з відтвореною робочою силою і тотальною 
автоматизацією, яка вже набуває поширення в Китаї. Щорічно 
компанія може випускати 10 000 роботів - всі вони з часом прийдуть 
на заміну реальним робітникам, повідомляє ChinaTechNews. Надалі 
Foxconn планує придбати кілька виробників робототехніки, а також 
випускати роботизовані пристрої для медичного сектора. У Китаї 
продовжують зростати витрати на оплату праці. При цьому молоді 
люди все менше зацікавлені в роботі на виробництві. Щоб 
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підготуватися до можливої кризи робочої сили, компанії активно 
вкладаються в автоматизацію. [1] 

Китай щорічно збільшує кількість робототехніки на своїх 
підприємствах на 20%. До 2020 року на континентальній території Китаю 
буде впроваджено ще 650 000 одиниць роботизованих механізмів, 
повідомляє звіт Міжнародної федерації робототехніки (IFR). 

У всесвітньо відомої консалтингової компанії McKinsey вважають, 
що 45% робочих місць можна буде повністю автоматизувати, викорис-
товуючи поточні технології, Gartner прогнозує, що кожна третя професія 
буде замінена машинами до 2025 року, а дослідники в Оксфорді проро-
кують, що 47% співробітників в США виявляться під загрозою звільнення 
в найближчі 15 років. Темпи світової автоматизації недвозначно говорять 
про те, що ми поступово йдемо до  безлюдної промисловості. [2] 

Згідно з доповіддю ООН, роботизація першими відбере дві третини 
робочих місць у жителів країн, що розвиваються - серед них Ефіопія, 
Непал, Камбоджа, Китай і Бангладеш. Через те, що автоматизація 
торкнеться, в першу чергу, низькокваліфікованої і низькооплачуваної 
праці, 83% професій із заробітною платою менше $ 20 на годину, буде 
зайнято роботами. І вони заберуть не тільки ці професії - роботу 
втратять офіціанти, вчителі, поліцейські, лікарі, журналісти, шахтарі, 
бухгалтери, юристи та навіть фінансисти з Уолл-стріт . 

Проте, багато експертів вважають, що страхи перед тотальної 
автоматизацією сильно перебільшені - роботизація знизить кількість 
робочих місць на 9% протягом наступних 5 років, і це буде в межах 
норми. Вони припускають, що роботи візьмуть на себе 
низькооплачувану працю і рутинні операції. Це зробить виробничі 
процеси більш ефективними, виключить ймовірність людської 
помилки і допоможе людям виділяти час на більш творчу роботу. [4] 

На сьогоднішній день в промисловому секторі по всьому світу 
зайнято 320 млн робочих і лише 1,6 млн роботів. Як відомо, роботи 
значно перевершують людей за характеристиками витривалості, 
точності і швидкості у роботі. А це означає, що роботизація - підвищує 
продуктивність, знижує витрати і здешевлює виробництво - в цілому 
буде безумовним благом і драйвером розвитку економіки. [5] 

Отже, можна стверджувати, що роботизація виробництва 
знищує деякі робочі місця, але в той же самий час стає підґрунтям для 
появи нових в інших галузях. Наприклад, через зниження витрат на 
виробництво, товари стануть дешевшими, їх стануть більше купувати, 
що супроводжуватиметься розвитком фінансової, торгівельної 
логістичної та інших сфер господарювання. Роботи вирішать таку 
проблему, як робота в шкідливих умовах чи небезпечну для життя. 
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Наприклад, влада Швеції вже заявили про намір до 2030р. повністю 
перейти на автоматизацію в добувній галузі: в шахту люди спускатися 
більше не будуть. Це реальне вирішення проблеми з нещасними 
випадками на виробництві. Роботизація призводить до зміни ролей в 
організації. Адже для управління роботизованими процесами потрібні 
кваліфіковані співробітники, які зможуть налаштувати оптимальну 
роботу бізнес-процесу, створять правила і навчать робота цим 
правилам слідувати. Це, в свою чергу, створює здорову конкуренцію 
на ринку праці, що стимулює працівників до самовдосконалення. 

Таким чином, роботизація виробництва є об’єктивним проце-
сом, зумовленим сучасним етапом техніко-економічного розвитку, 
який вийшов за межі національної економіки і став надбанням 
людства. Враховуючи наведені вище особливості роботизації 
виробничих процесів, доцільно зосередити увагу бізнесу на 
перспективі нових можливостей та соціально-економічній. 

 
1. [Електронний ресурс]Режим доступу: 

[https://hightech.fm/2016/10/20/foxconn]   2. [Електронний ресурс] 
Режим доступу: [https://hightech.fm/2016/01/20/robojobs]   
3. [Електронний ресурс] Режим доступу: 
[https://hightech.fm/2017/01/08/robots]  4. [Електронний ресурс]Режим 
доступу:[http://biz.nv.ua/ukr/experts/chernikova_o/robotizatsija-biznes 
protsesiv-mifi-i-realnist-1918769.html]  5. [Електронний ресурс] Режим 
доступу:[ https://informburo.kz/stati/mne-nuzhna-tvoya-professiya-i-tvoyo-
rabochee-mesto-chyu-rabotu-roboty-otberut-v-pervuyu-ochered.html]  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ 
Розробка стартап проектів широко поширена за кордоном. Такі 

проекти приносять значні прибутки не тільки стартаперам та 
інвесторам, а також підіймають рівень економіки у своїх країнах. В 
Україні стартап-рух розвивається із значною швидкістю.  

Загалом стартап – це нещодавно створена компанія, що будує 
свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, не 
вийшла на ринок або почала на нього виходити і що володіє 
обмеженими ресурсами [1]. Кожного року відкривається приблизно 
300-400 стартапів. Згідно з сайтом StartupBlink в Україні налічується 
328 стартапів, з них 274 в Києві. Але відповідно до рейтингу стартапів 
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StartupRanking Україна має 176. Згідно з українською системою 
StartupNetwork, в Україні налічується 1032 стартапи та інвестиційних 
проектів. Така різниця в кількості спричинена порядком реєстрації, 
оскільки не всі стартами реєструються на вищезазначених сайтах, тому 
чітко прослідкувати їх кількість в Україні дуже важко.  

Багато українських стартапів продаються і працюють за 
кордоном. А саме: Petcube – українська компанія, яка виробляє 
гаджети для тварин, кількість інвестицій склала 100000 дол. США; 
Grammarly – сервіс, який допомагає онлайн перевіряти правопис та 
граматику англійською мовою, сума інвестицій –110 мільйонів дол. 
США; Depositphotos - фотобанк з мільйонами високоякісних стокових 
фотографій, зображень. Також варто виділити такі стартапи: сервіс для 
економії на зарубіжних дзвінках Roamer, їх стартовий бюджет - 50000 
дол. США, їх оборот за рік - 500000 євро; RetouchMe – мобільний 
додаток, що дозволяє покращити зовнішність на фото, стартовий 
бюджет - 20000 дол. США, дохід - 150000 дол. США [2]. Незважаючи 
на успіх, проблема стартапів полягає у високому ризику, тому не всі 
інвестори хочуть вкладати свої кошти. За статистикою тільки 5 % 
стартапів продовжують працювати, всі інші закриваються протягом 
першого року свого функціонування. 

Сьогодні на державному рівні намагаються вирішити проблеми 
впровадження стартапу. В Міністерстві освіти і науки України 
проводиться робота з підготовки законопроекту щодо стартапів, де 
буде прописано, що таке стартап, визначено критерії, за якими будуть 
оцінювати компанію, буде встановлено річний дохід та визначено на 
яку сферу має бути спрямована діяльність компанії. Також окремо 
будуть прописані поняття соціального та інноваційного стартапу. Для 
власників стартап-компаній планується встановити нижчу ставку на 
прибуток, а саме в перших два роки – 30% від існуючої податкової 
ставки, в третьому – 50%, в четвертому – 60% і в п’ятому – 70 %. 
Планується заміна внесків соціального страхування фіксованим 
платежем [3]. Така система оподаткування має полегшити 
функціонування стартап-компаній на перших етапах та в майбутньому 
збільшити їхній прибуток, що збільшить суму податкових надходжень 
до бюджету України та покращить стан економіки. Якщо в середньому 
взяти прибуток кожного стартапу в межах від 150 000 – 300 000 дол. 
США та порахувати податок на прибуток відповідно до проекту 
нового закону (30% від податкової ставки), то податкові відрахування 
з однієї компанії будуть коливатися в межах 8 000 – 16 000 дол. США. 
Якщо в середньому в Україні функціонує 226 стартапів, то обсяг 
податкових надходжень становитиме 1808000 – 3616000 дол. США. 
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Важливим залишається питання, які будуть встановлені 
критерії, що визначатимуть стартап-компанію серед інших. Серед 
проблем функціонування стартапів: відсутня потреба ринку; вийшли 
за рамки бюджету; не правильно підібрана команда; низька 
конкурентоспроможність; цінова політика; неякісні продукти; погана 
бізнес модель; низького рівня маркетинг; ігнорування смаків клієнтів; 
поганий тайм-менеджмент; втрата фокусу тощо.  

Отже, засновуючи свою стартап-компанію, кожен засновник та 
інвестор стикається з великою кількістю ризиків. Існує низка причин 
через які стартапи не витримують на ринку, але з іншої сторони, 
залишаються тільки якісні та сильні компанії. З кожним роком 
кількість та популярність стартапів зростає. Згідно з новим 
законопроектом, перші роки функціонування стартапу будуть 
легшими через пільги, які надає держава. Функціонування стартапів 
підвищить рівень державного бюджету та зміцнить економіку. 

 
1.Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Стартап. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Стартап 
2.Найвдаліші та прибуткові українські стартапи [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/news/-
/346454/najvdalishi-ta-prybutkovi-ukrayinski-startapy  3. МОН розробляє 
законопроект для стартапів, який передбачає для них державну 
підтримку. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/09/28/mon-rozroblyae-
zakonoproekt-shhodo-startapiv,-yakij-peredbachatime-dlya-nix-derzhavnu-
pidtrimku/ 
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INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE:  

ADVANTAGES AND CHALLENGES 
 
Conventional wisdom is that the growth of Ukrainian economy 

demands beneficial investment climate both for domestic companies and 
foreign investors. The most common definition of “investment climate” is 
the willingness of domestic and foreign individuals and businesses to invest 
money in the country businesses [1]. Macroeconomic policies, 
political  stability, regulation of economic institutions, taxes rate, crime, 
property rights and national security are the main factors that influence 
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investors decision to put money into business area. Over past decades 
Ukrainian economy had its ups and downs so investment climate fluctuated 
as well. This thesis intends to determine positive and negative aspects of 
Ukraine’s investment climate. First of all let’s take a look at the 
development of investment climate of Ukraine during past decades. For 
instance according to EBA Investment Attractiveness Index Ukrainian 
investment climate has fluctuated during years but nowadays it has a 
tendency to  grow. Moreover GDP outlook for the 2018 and 2019 has a 
positive projection. 

 

 
 

Figure 1. Dynamic of Ukrainian EBA Investment Attractiveness Index [2] 
 

For the purpose to distinguish advantages and challenges of 
Ukrainian investment climate numerous up-to-date scientific and statistical 
works were analized [3,4,5]. On the basis of [3,4,5] main advantages of 
investment climate of Ukraine are described: 

- the most attractive areas of business are: agriculture, financial 
sphere, construction, energy saving production and IT; 

- simplified legislation: foreign investors nowadays are attracted 
by free of charge business registrations, simplified process to start a 
business and real estate ownership rights registration. In addition 
requirements for certain approvals and technical conditions were 
eliminated; 
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- all  required resourses such as human and natural resourses are 
available at reasonable prices; 

- increase in quotas for agricultural products from Ukraine to EU. 
On the down side there are some challenges for developing of 

Ukrainian investment climate such as: 
- lack of business ethics results to “unfair game” and scheming; 
- out of date bureaucracy system; 
- security problem remains to be the main challenge for investing 

into Ukrainian businesses because of escalation of the conflict in the East. 
Despite all the challenges listed above Ukrainian economy has a 

range of positive shifts  investment that creates favourable investment 
climate. 

 
1 Investment climate: [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://www.investopedia.com/terms/i/investmentclimate.asp 2 EBA 
Investment Attractiveness Index: [Електронний ресурс]: Режим 
доступу: http://www.eba.com.ua/en/press-and-media/press-
room/indices/investment-attractiveness-index. 3 The investment climate in 
Ukraine: [Електронний ресурс]: Режим доступу: 
http://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/economic-cooperation/invest-climat.  
4 Ukraine’s investment climate survey: [Електронний ресурс]: Режим 
доступу: http://www.usubc.org/site/recent-news/ukraine-rsquo-s-
investment-climate-survey-2016. 5 Investment climate in Ukraine: reality 
and prospective: [Електронний ресурс]: Режим доступу: 
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15sorrap.pdf 
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гр. ФБСС-14, Інститут економіки і менеджменту 
Науковий керівник – к.е.н., доцент Ливдар М.В. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ  

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ  
 
На даному етапі розвитку економіки України питання щодо 

оподаткування страхової діяльності є доволі актуальним. Проведення 
структурних реформ в економіці зумовлює необхідність розвитку 
національного страхового  ринку як складової частини фінансового ринку 
України, що сприяє до стійкого економічного зростання і забезпечує 
відшкодування збитків у разі стихійного лиха, аварій, катастроф та інших 
непередбачених подій, що негативно впливають на добробут населення, 
діяльність суб'єктів господарювання і держави. 

Система оподаткування є дієвим методом активного залучення 
страховиків до формування дохідної частини бюджетів усіх рівнів та 
найефективнішим інструментом державного регулювання страхової 
діяльності. 

З 2015 року в Україні запроваджено змішану систему 
оподаткування страховиків, згідно з якою страхові компанії сплачують 
податок на прибуток за ставкою 18%, отриманий від здійснення 
господарської дальності страховика (страхової, фінансової та іншої)  та 
податок на дохід за ставкою 3% за договорами страхування від об’єкта 
оподаткування та 0 відсотків за договорами з довгострокового 
страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та 
договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, 
зокрема договорів страхування додаткової пенсії [1]. 

Недоліком податкового законодавства у частині оподаткування 
страховиків податком на прибуток та податком на дохід є те, що база 
оподаткування податком на прибуток включає суму страхових платежів, з 
яких вже було сплачено податок на дохід, тобто частково страхові платежі 
оподатковуються двічі [2, ст.218]. 

Нова система оподаткування страховиків зумовила зростання 
податкового навантаження на страховиків та, відповідно, зростання 
надходжень до бюджету від страхової діяльності. 
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До зведеного бюджету України нерівномірно надходили податкові 
надходження з податку на прибуток страхових організацій, включаючи 
філіали аналогічних організацій, розташованих на території України 
протягом 2010-2017 рр. млн грн (рис.1.). 

Найбільше надійшло податків і платежів до Зведеного бюджету 
України у 2016 р.- 1 052,13 млн грн , а найменше у 2014 р.- 184,81 млн 
грн. Спад розміру сплачених податків у 2013-2014 роках спричинений 
важкою економічною ситуацією в країна та податковим шахрайством 
страховиків. 

 

 
Рис.1 - Динаміка податкових надходжень з податку на прибуток страхових 
організацій до Зведеного бюджету України протягом 2010 - 2017рр. [3] 

 
Зокрема, у 2013 році за результатами планових перевірок 

Державної фіскальної служби обсяги схем мінімізації податкових 
зобов’язань через інструменти псевдострахування сягнули майже 3 
млрд.. За допомогою створення різноманітних схем ухилення від 
сплати податків державний бюджет втрачає майже третину 
надходжень від оподаткування страхової діяльності.  [4, ст.146]. 

Вирішення проблеми ухилення від оподаткування можливе за 
комплексного підходу до вжиття цілої низки заходів, які стосуються не 
тільки податкового законодавства, а й інших законів. Страховий ринок 
забезпечує значні надходження в державний бюджет, тому необхідно 
стимулювати розвиток страхування в Україні. 

Оподаткування страхової діяльності супроводжується 
конкретними проблемами, що потребують негайного вирішення. 
Зокрема, це проблема подвійного оподаткування страховиків, 
різноманітні схеми ухилення від сплати податків, значне податкове 
навантаження. Для подальшого розвитку страхового ринку необхідно 
здійснити структурні зміни в системі оподаткування страховиків, 
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використовуючи міжнародний досвід, адаптуючи його до специфіки та 
умов розвитку нашої країни. 

 
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 2. Сидоренко О.О. 
Особливості оподаткування страховиків України: проблемні питання 
/ О.О. Сидоренко //Проблеми і перспективи економіки та управління. – 
2016. - № 3. – С. 214-22. 3. Офіційний сайт Державної казначейської 
служби України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.treasury.gov.ua. 4. Резніченко К. Г. Особливості оподаткування 
страхових компаній в Україні / К.Г. Резніченко, І.С. Самофат // 
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби 
України. - 2015. - № 1. - С.143-154. 
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ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА 
ДОХОДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
З метою підвищення фінансової автономії місцевого 

самоврядування реалізується політика фіскальної децентралізації. 
Фіскальна децентралізація розглядається як процес розподілу функцій, 
фінансових ресурсів і відповідальності за їх використання між 
центральним і локальними рівнями управління [1, с.81]. 

Ще з 2001 року в Україні проголошено курс на децентралізацію, 
але заходи з реалізації цього курсу почали впроваджуватися лише 
останнім часом. В 2015 році  відбулися зміни в бюджетній та 
податковій сферах, які спричинили значні структурні зрушення в 
дохідній та видатковій частинах місцевих бюджетів. 

Внесені зміни до Бюджетного та Податкового кодексів 
розширили існуючу дохідну базу місцевих податків. Місцеві  податки 
поповнилися єдиним та екологічним податком, які були перенесені з 
спеціального фонду. Частка зарахування екологічного податку в 
місцеві бюджети зросла до 80%. Відбулося розширення сфери 
оподаткування майнових податків, включення до оподаткування 
комерційного (нежитлового)  майна [2].   

Також зміни до Податкового кодексу підвищують фіскальну 
незалежність місцевих органів влади щодо місцевих податків та зборів, 
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надаючи право самостійно визначати податкові ставки та встановлювати 
пільги з їх сплати.   

Позитивно можна оцінити нову систему бюджетного вирівнювання, 
яка скорочує дотаційність місцевих бюджетів та стимулює громади до 
збільшення власних надходжень бюджетів. Зокрема, для вирівнювання 
податкоспроможності місцевих бюджетів впроваджена базова дотація. 
Дотація надається в розмірі, який складає лише 80% до необхідної для 
вирівнювання суми. Реверсна дотація складає не більше 50 % додаткового 
доходу, якщо індекс податкоспроможності становить більше 1,1 [3]. 

Водночас місцеві бюджети втратили стабільну передбачувану 
частину доходів до загального фонду з податку на доходи фізичних осіб. 
Зокрема, відбулося скорочення частки ПДФО з 75% до 60%. Негативним 
фактором є також зарахування частки податку лише до складу бюджетів 
міст обласного значення.  Такий розподіл податку зумовлює дисбаланс між 
доходами бюджетів міст різного підпорядкування. 

Внаслідок реформи спеціальний фонд місцевого бюджету позбавили 
основного джерела надходжень – єдиного податку. Відповідно це зумовило 
скорочення доходів спеціального фонду, а місцеві органи влади стали 
обмежені щодо фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності. 
Додаткове навантаження на місцевий бюджет зумовила невідповідність між 
делегованими видатками та субвенціями, які направлені на їх покриття. 

В 2015 – 2016 роках спостерігається тенденція зростання доходів 
місцевих бюджетів (рис1.). Зростання надходжень відбулося на  рівні 34% 
в 2015 році і 24% у 2016 році. З рис1. видно, що місцеві бюджети є 
залежними від державних трансфертів, адже понад 50 % доходів 
складають трансферти. Тому пріоритетним напрямком децентралізаціє є 
підвищення фінансової автономії місцевого самоврядування. 

 

 
Рис.1 – Динаміка доходів місцевих бюджетів протягом 2010-2016 років [4]. 
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Для подальшої успішної реалізації державної політики 
фіскальної децентралізації необхідно:   

● закріпити податок на доходи фізичних осіб за усіма місцевими 
бюджетами, в т.ч. і міст районного підпорядкування; 

● збільшити та закріпити на стабільній основі частку ПДФО до 
місцевих бюджетів; 

● закріпити додаткові фінансові ресурси за спеціальним 
фондом місцевих бюджетів; 

● збільшити фіскальну незалежність місцевих органів влади 
щодо місцевих податків та зборів; 

● забезпечити контроль за використанням коштів місцевим 
самоврядуванням. 

 
1. Лопушняк, Г. Фіскальна децентралізація в Україні: 

декларації та практична реалізація / Лопушняк Г., Лободіна З., Ливдар 
М. // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – № 161 (9–10). – С. 79–84.  
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 
 
В умовах функціонування ринкової економіки важливою 

складовою економіки країни є державний борг. Державний борг є 
складовою будь-якої економічної системи. Він здійснює прямий і 
непрямий вплив на весь економічний стан країни, зокрема на такі основні 
елементи як державний бюджет, грошово-кредитна і валютна система, 
рівень інфляції, внутрішні заощадження, іноземні інвестиції тощо. 

У різні періоди історичного розвитку вчені-економісти виділяли 
багато змістових характеристик сутності економічної категорії 
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«державний борг». Найбільш поширені підходи до визначення 
сутності економічної категорії «державний борг» наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Підходи до визначення сутності економічної категорії  
«державний борг» 

№ з/п Автори Визначення сутності економічної категорії 

1. Козюк В. В.  
[1, с. 11] 

Загальна сума емітованих, але непогашених позик 
з нарахованими процентами, а також прийнятих 
державою на себе у відповідний спосіб 
зобов’язань 

2. Хайхадаєва О. Д. 
[2, с. 45] 

Результат кредитних відносин, що виникають у 
зв’язку із трансформацією капіталу з 
національного приватного сектора або з-за 
кордону на підставі принципів кредитування, в 
яких держава виступає позичальником 

3. 

Базилевич В. Д., 
Базилевич К. С., 
Баластрик Л. О. 

[3, с. 633] 

Нагромаджена урядом сума запозичень для 
фінансування дефіцитів державних бюджетів 

4. 

Ватаманюк З. І., 
Панчишин С. М., 
Реверчук С. К  

[4, с. 383] 

Загальна сума випущених, але непогашених держав-
них позик з нарахованими процентами, які мають 
бути виплачені до певної дати за певний термін 

5. Кудряшов В. П. 
[5, с. 293] 

Сукупність зобов’язань держави за платежами, 
які належить виконати на підставі одержаних або 
гарантованих активів 

6. Вахненко Т. П.  
[6, с. 24] 

Сума фінансових зобов’язань сектора загального 
державного управління, які мають форму договір-
них, стосовно внутрішніх і зовнішніх кредиторів 
щодо відшкодування залучених коштів (одержаних 
товарів, виконаних робіт, наданих послуг) та 
виплати процентів (чи без такої виплати) 

Джерело: систематизовано автором за [1-6] 
 
Як бачимо з табл. 1, сутність економічної категорії «державний 

борг» є складною та має суперечливий характер. 
Проаналізувавши підходи вчених-економістів до визначення 

сутності категорії «державний борг», можна визначити спільні риси, 
які їй притаманні. Так, такі науковці як В. В. Козюк і З. І. Ватаманюк, 
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С. М. Панчишин, С. К. Реверчук вважають, що державним боргом є сума 
випущених [1, 4], але непогашених державних позик з нарахованими 
процентами. Проте, з таким твердженням можна посперечатися, адже не 
завжди проценти за такими позиками враховуються до загальної суми 
державного боргу. В. П. Кудряшов і Т. П. Вахненко визначають поняття 
«державного боргу» як фінансові зобов’язання, які мають бути 
обов’язково виплачені за певних умов [5, 6]. 

Існують і відмінні риси. Так, В. Д. Базилевич пояснює сутність 
категорії «державний борг» як суму запозичень для фінансування 
державних бюджетів [3]. Проте державний борг виникає не тільки як 
наслідок фінансування державного бюджету, але і як результат прийняття 
державою боргів суб’єктів господарювання тощо. О. Д. Хайхадаєва 
виділяє абсолютно відмінне від усіх інших авторів визначення поняття 
«державний борг» [2]. Вона пов’язує борг з державним кредитом, який за 
своєю сутністю означає сукупність економічних відносин між державою 
та фізичними і юридичними особами, де держава виступає 
позичальником, як і за державного боргу. 

Вважаємо, що доцільно трактувати державний борг як загальну 
суму боргових зобов’язань держави. 

Таким чином, державний борг є різноплановою економічною 
категорією, тому й існує багато визначень сутності даного поняття. 

 
1. Козюк В. В. Державний борг в умовах ринкової 

трансформації економіки України / В. В. Козюк. – Тернопіль : Карт-
бланш, 2002. – 238 с. 2. Хайхадаева О.Д. Государственный долг 
Российской Федерации: теоретические и исторические аспекты / 
О.Д. Хайхадаева. – СПб.: СПбГУЭФ, 2000. – 121 с.3. Базилевич В. Д. 
Макроекономіка: підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. 
Баластрик – К. :Знання, 2007. – 703 с. 4. Ватаманюк З. І. Економічна 
теорія: макро- і мікроекономіка : навч. посібник / [З. І. Ватаманюк,  
С. М. Панчишин, С. К. Реверчук та ін.]. – К. : Альтернативи, 2005. – 
608 с.5. Кудряшов В. П. Курс фінансів: навч. посіб. / В. П. Кудряшов – 
К. : Знання, 2008. – 431 с.6. Вахненко Т. П. Державний борг України та 
його економічні наслідки / Т. П. Вахненко. – К. : Альтерпрес, 2000. – 
152 с. 
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ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 

 
Земля є основним національним багатством, що перебуває під 

особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується 
Конституцією України. Це право набувається і реалізується громадянами, 
юридичними особами та державою виключно відповідно до закону [1]. 

Дослідження даної теми є актуальним, адже питання про скасування 
мораторію на відчуження сільськогосподарських земель вже не один рік 
обговорюється в суспільстві. Відкриття повноцінного ринку в Україні 
викликає багато питань і застережень щодо наслідків цього процесу. 

Заборона на відчуження та зміну цільового призначення земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення (так званий мораторій на 
землю) закріплена у пунктах 14 та 15 Перехідних положень Земельного 
кодексу України. 

Вперше мораторій на продаж земель сільськогосподарського 
призначення як тимчасовий захід був введений з 1 січня 2002 року, з 
набуттям чинності Земельним кодексом України. 

До набрання чинності законом про обіг земель сільсько-
господарського призначення, але не раніше 1 січня 2018 року, не 
допускається купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних 
ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, 
які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, 
виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для 
ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток 
(паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу 
земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних 
ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення 
(використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - 
учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за 
такими угодами [2]. 

Перевагами скасування мораторію на продаж сільськогоспо-
дарських земель в Україні є: 

1) законний продаж земельного наділу за ринковою ціною; 
2) відкриття конкурентного ринку землі сільськогосподарського 

призначення в Україні; 
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3) підвищення рівня життя селян шляхом продажу земельних паїв; 
4) поява та розвиток малого та середнього бізнесу, укріплення 

позицій великого бізнесу; 
5) розвиток транспортної та соціальної інфраструктури в 

українському селі; 
6) створення нових робочих місць; 
7) збільшення інвестицій; 
8) існування альтернативних шляхів використання землі: 

продаж, здача в оренду, об'єднання у кластер. 
До негативних наслідків цього мораторію можна віднести: 
1) частина сільськогосподарських земель може використо-

вуватись не за прямим призначенням, а під забудову; 
2) загроза концентрації земель в олігархічних колах; 
3) війна з Росією, яка значно розхитує всі сфери життя в Україні; 
4) існує ризик виникнення "подвійних платежів"; 
5) недооцінка земель. 
Сьогодні Україна - єдина демократична країна, в якій 

землевласники не мають права розпоряджатися своїм майном. Вони не 
можуть продати свій пай, коли хочуть вкласти кошти у нову справу, або 
обмінятись між собою при переїзді. Актив має приносити дохід. 
Українські чорноземи славляться своєю родючістю і приваблюють 
інвесторів. В разі скасування мораторію, відбудеться розвиток інфра-
структури. При розумному оподаткуванні, податок на сільсько-
господарські землі може приносити не малі гроші у державний бюджет. 
З'являться нові робочі місця. Землевласник зможе на власний розсуд 
розпоряджатися своїм майном. Завдяки різним інструментам можна 
унеможливити або ж звести до мінімуму усі загрози. Встановлено 
максимальний розмір землі, яку зможуть купувати лише фізичні особи з 
українським громадянством. Можна ввести спеціальний податок на 
перепродаж, особливо у короткостроковий період, щоб уникнути 
укладання "подвійних платежів". Сплату за оренду земель варто було б 
здійснювати не лише в грошовій, а й в натуральній формі (врожаєм). 
Ринок землі має бути максимально відкритий. Головне - зробити так, щоб 
від лібералізації ринку всі були в виграші: землевласники, держава і 
бізнес. 

 
1. Конституція України: закон України від 28 червня 1996 р. 

№ 254к/96 // Відомості Верховної Ради України. – К.: Просвіта,1996. – 
С. 7. 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III/ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page9 
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ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ВИКОНАННЯ 

ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В УКРАЇНІ 
 
Відповідно до Бюджетного кодексу України видатки бюджету 

це – кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, 
передбачених відповідним бюджетом [1]. 

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування» та 
Бюджетним кодексом України до видатків на виконання делегованих 
повноважень, які здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст 
республіканського – Автономної республіки Крим – і міст обласного 
значення і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів, належать видатки на: 

1. державне управління; 
2. освіту; 
3. охорону здоров’я; 
4. соціальний захист та соціальне забезпечення; 
5. державні культурно-освітні та театрально видовищні програми; 
6. державні програми розвитку фізичної культури і спорту [2] і [3]. 
Багато українських науковців займалися вивченням місцевих 

бюджетів загалом, та їх видатків зокрема. Серед них слід виділити 
таких провідних вчених, як О. Кириленко, В. Дем’янишин, В. Опарін, 
О. Василик, В. Кравченко, І. Лютий, І. Луніна. Важко переоцінити їх 
вклад в формування науки про бюджети органів місцевого 
самоврядування та їх видатки. 

Урядом України в рамках політики децентралізації здійснено 
низку заходів щодо реальної передачі влади та ресурсів «на місця». Це 
стало необхідним для розв’язання проблеми соціально-економічної 
диференціації регіонів, тобто невідповідності у дохідній та видатковій 
частинах місцевих бюджетів. 

Бюджетна децентралізація влади є необхідною умовою для 
ефективного формування органів місцевого самоврядування, особливе 
місце слід виділити питанню формування і використання бюджетів 
місцевих органів влади. Адже надання громадських послуг та задоволення 
інтересів членів суспільства безпосередньо залежить від формування та 
розподілу коштів органів місцевої влади. Впровадження у 2014 році 
Податкової та Бюджетної реформ стало позитивним прикладом передачі 
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місцевим органам самоврядування значно ширших повноважень у 
проведенні бюджетної політики та закріпленні за ними стабільної 
дохідної бази для їх ефективного функціонування [4]. 

На прикладі звіту про виконання бюджету Львівської міської 
ради (ЛМР) за період 2009 – 2016 рр. видно, наскільки істотно з 
впровадженням політики децентралізації зросли видатки на виконання 
делегованих повноважень. 

 

 
Рис. 1 – Динаміка видатків на виконання делегованих  

повноважень ЛМР протягом 2009 – 2016 рр. 
 
Отже, із впровадженням Податкової та Бюджетної реформ – 

2014 щороку істотно зростають видатки на виконання делегованих 
повноважень, що пов’язано із переданням значних повноважень 
місцевим органам влади з відповідним фінансуванням. В той же час, 
не слід забувати, що значне зростання цих видатків також пов’язано із 
зростання мінімальної заробітної плати, яка займає значну частку 
кожної видаткової статті. 

 
1. Алєксєєв В., Лопушняк Г. Бюджетний механізм і соціально-

економічний розвиток регіонів: Монографія. / І. В. Алєксєєв, 
Г.С.Лопушняк, М. В. Ливдар. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 248 с.  
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, редакція від 
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14.05.2017. 3.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 № 280/97-ВР, редакція від 07.05.2017. 4. Другі наукові читання 
пам’яті С.І. Юрія: збірник наук. праць: Монографія / За ред. В.Г. Дем’я-
нишина. – 28 лист. 2016 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 184 с. 
С.143-154. 5. Львівська міська рада, офіційний сайт / Звіт про виконання 
видаткової частини бюджету [Електронний ресурс] – режим доступу: 
http://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І РЕАЛІЗАЦІЇ 
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ  

ЇХ ПОКРАЩЕННЯ 
 
Сьогодні особливої актуальності набуває проблема побудови 

ефективного і досконалого бюджетного процесу в Україні. Адже він є 
головним важелем у формуванні та реалізації економічної і соціальної 
політики держави в умовах ринкової економіки. На жаль, існує низка 
недоліків, яка сповільнює та унеможливлює його повноцінний 
розвиток. З’ясовані основні проблеми, що виникають при організації 
та проведенні бюджетного процесу в Україні. 

На стадії прийняття бюджету України виникають проблеми, 
основними з яких є: несвоєчасність прийняття, низька якість бюджету, 
недостатня його прозорість, відсутність стратегічної складової, 
нераціональне планування бюджету. Політична нестабільність та 
відсутність політичного консенсусу, спроби лобіювання інтересів про-
мисловими групами, відстоювання власних інтересів представниками 
влади обумовлюють надзвичайну проблематичність прийняття 
бюджету в принципі, не говорячи про прийняття його в строк [1]. Низька 
якість державного процесу багато в чому пояснюється недоліками в його 
плануванні. Щорічний бюджет від початку і до кінця є новим 
документом, який був складений за умов поточної реальності, не 
враховуючи стратегії розвитку держави. Тому, відповідно, немає 
стратегічної складової, а як розвиток держави в цілому, так і її окремих 
складових потребує довгострокового плану. Непрозорість бюджетного 
процесу полягає у відірваності від громадськості, тобто немає ніякого 
зв’язку з публічними слуханнями і обговореннями, також ніхто ніколи не 
чув про незалежних експертів та аналітиків, які зацікавлені в бюджетному 
процесі та реалізації бюджету. 
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На другому етапі – виконання бюджету, існує проблема його 
хронічного дефіциту, яка викликає проблему державного боргу та 
необхідність пошуку джерел його фінансування [1]. Постійне зростання 
державного боргу збільшує видатки Державного бюджету України. 
Нестабільне надходження коштів до бюджету супроводжується 
неефективною податковою політикою. Податкові системи пільг не завжди 
виправдані та звужують податковий потенціал країни. Також заважає 
збільшенню дохідної частини бюджету штучна збитковість державних 
підприємств. Однією з гострих проблем бюджетного процесу в Україні є 
реалізація децентралізаційної реформи, яка полягає у передачі видатків на 
комунальні послуги та енергоносії на фінансування місцевим бюджетам за 
власний рахунок; повністю фінансуються за власні кошти місцевих 
бюджетів усі видатки в галузі дошкільної та позашкільної освіти. Також не 
передбачено субвенції на пільгове перевезення окремих категорій громадян, 
що призведе до порушення стабільної та передбачуваної системи прав 
громадян. Поряд з цим в обсязі медичної субвенції планується зменшити 
фінансування програм, спрямованих на забезпечення нагальних потреб 
охорони здоров'я місцевого значення[3]. Проблема неефективності 
використання коштів багато в чому викликана нецільовим їх призначенням, 
що призводить до збільшення обсягів бюджетних правопорушень і 
нераціонального використання бюджетних коштів. 

Важливою проблемою організації та реалізації бюджетного 
процесу є контроль за виконанням бюджету. В Україні він 
здійснюється відповідними контролюючими органами, зокрема, 
Рахунковою палатою України. Але вітчизняне законодавство не 
достатньо прописує її функції та повноваження. Вона не має права 
накладати фінансові санкції, адміністративні стягнення до порушників 
бюджетного законодавства. Звідси, функція контролю не має 
результативного впливового значення. До сьогодні Рахункова палата 
України не має керівника, який повинен в повному обсязі впливати на 
виконання її функцій по відношенню до контролю за бюджетними 
ресурсами. Тому Рахункова палата України не задовольняє контроль за 
державними коштами. Вона обмежується лише обов’язком 
інформувати органи влади та надавати консультації [2]. 

Щоб вирішити низку основних проблем бюджетного процесу в 
Україні, можна виділити такі рекомендації: 

● створити механізм повної відкритості та прозорості діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
на кожній із стадій бюджетного процесу; 

● посилити вплив інститутів громадянського суспільства на 
формування та реалізацію бюджетної політики; 
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● відновити позиції відповідальності учасників бюджетного 
процесу; 

● забезпечувати економність та цільовість використання 
бюджетних коштів України. 
Отже, на кожному етапі бюджетного процесу існують своєрідні 

недоліки, які вимагають негайного вирішення, що дозволить 
оптимізувати використання фінансових ресурсів держави. Також ці 
процеси дозволять забезпечити ефективне управління державними 
фінансовими ресурсами, підвищити результативність, ефективність і 
прозорість використання бюджетних коштів, уникнути зриву 
бюджетного процесу через політичні події, підвищити якість 
головного фінансового документа держави та стане міцним підґрунтям 
для забезпечення соціально-економічного розвитку України. 

 
1. Бугай Т. В. Сучасні проблеми та вектори розвитку бюджет-

ного процесу в Україні // Збірник наукових праць Національного 
університету державної податкової служби України. – 2012. – № 2. – 
с. 40-48. 2. Фролов, С.М. Дослідження проблем організації і реалізації 
бюджетного процесу в Україні [Текст] / С.М. Фролов // Механізм 
регулювання економіки. — 2010. — №3, Т.2. — С. 32-40. 3. [Елект-
ронний ресурс] – Режим доступу: 
https://dt.ua/economics_of_regions/byudzhetniy-proces-2017. 
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ПРОБЛЕМИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ  
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Страховий ринок розвивається помірними темпами через ряд 

проблем, спричинених економічною та політичною кризою, через це 
вносить дискомфорт у функціонування як фізичних, так і юридичних 
осіб, захист їх майнових інтересів. Тому, аналіз сучасного стану 
страхового ринку України, вивчення стримуючих чинників, які 
обмежують його розвиток, і виявлення перспектив подальшого 
розвитку є актуальними в сучасних умовах.  

Кількість страхових компаній станом на 30.06.2017 становила 300, 
у тому числі «life» – 36 компаній, «non-life» – 264 компанії, (станом на 
30.06.2016 – 343 компанії, у тому числі «life» – 45 компаній, «non-life» – 
298 компаній). Кількість страхових компаній має тенденцію до 
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зменшення, так станом на 30.06.2017 порівняно з аналогічною датою 2016 
року, кількість компаній зменшилася на 43 СК [1].  

Незважаючи на значну кількість компаній, фактично на 
страховому ринку основну частку валових страхових премій – 97,9% – 
акумулюють 100 «non-life» (37,9% всіх «non-Life») та 99,8% – 20 «life» 
(55,5% всіх «life») [2] (табл.2). 

 

Таблиця 2 
Концентрація страхового ринку у І півріччі 2017 року 

Перші 
(Top) 

страхування «Life» страхування «non-Life» 

Надходження 
премій (млн. 
грн.) 

Частка 
на 
ринку, 

% 

Надходження 
премій (млн. 
грн.) 

Частка 
на 
ринку, 

% 

Кількість СК, які 
більше 50% страхових 
премій отримали від 
перестрахувальників 

Тор 3 687,0 55,2 4623,0 23,1 2 
Тор 10 1179,4 94,7 9371,6 46,9 5 
Тор 20 1242,2 99,8 13260,6 66,4 8 
Тор 50 1245,1 100,0 17644,3 88,3 10 
Тор 100 Х Х 19559,1 97,9 14 
Тор 150 Х Х 19901,8 99,6 15 
Всього 
по 
ринку 

1245,1 100,0 19977,7 100,0 27 

 
На нашу думку, усі проблеми вітчизняного страхового ринку 

можна згрупувати таким чином: макроекономічні, мікроекономічні, 
нормативно-правові, для страхувальників (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Класифікація проблем вітчизняного страхового ринку  
та шляхи їх вирішення* 

Група Проблема 
Значу-
щість, 

% 
Шляхи вирішення 

1 2 3 4 

М
ак
ро
ек
он
ом
іч
ні

 

Значний обсяг непокритих 
страхуванням ризиків через 
нестачу обігових коштів 
підприємств та зменшення 
реальних доходів населення 

20 

Посилення контролю за 
діяльністю страховиків з боку 
органів страхового нагляду, 
застосування ними 
своєчасних заходів, які 
попереджують 

неплатоспроможність 
страховиків. Скасування  

Високий рівень концентрації 
страховиків на страховому 
ринку, що не сприяє розвитку 
конкурентного середовища 

25 
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Продовження табл. 3 

1 2 3 4 
 

Низький рівень використання 
інвестиційного потенціалу 
страхових компаній 

25 бар’єрів, перепон на ринку, 
що гальмують залучення 
іноземних інвестицій. Відсутність платоспроможного 

попиту громадян на страхові 
послуги 

30 

М
ік
ро
ек
он
ом
іч
ні

 

Проблеми довгострокового 
планування діяльності страховика 
внаслідок значної волантильності 
бізнес-процесів 

10 
Підвищення ефективності 
страхового менеджменту, 
застосовуючи економіко-ма-
тематичний інструментарій 
та сучасні технології 
імітаційного моделювання. 
Розвиток страхового бро-
керства та залучення до 
цього бізнесу професійних 
компаній. Наданням гарантій 
повернення вкладених 
коштів потенційним клієн-
там. Сприяння розвитку ін-
вестиційних інструментів. 
Створення інформаційної 
системи обміну інформацією 
про несумлінних страху-
вальників. Участь страхо-
виків у підготовці фахівців-
фінансистів. Сприятлива 
система функціонування 
інституту страхових посе-
редників, покращення 
страхової культури. 

Надмірно великі витрати на 
ведення справи у зв’язку із 
великими комісійними 
винагородами. 

10 

Відсутність інвестиційних 
інструментів для довгострокового 
розміщення страхових резервів. 

10 

Наявність у активах страховиків 
неліквідних довгострокових 
фінансових активів 

15 

Випадки страхового шахрайства, 
що погіршують фінансові 
результати страховиків та 
зумовлюють підвищення вартості 
страхових послуг 

20 

Нестача кваліфікованих кадрів, 
зокрема страхових агентів, 
андерайтерів, актуаріїв, страхових 
інженерів і страхових детективів. 

35 

Н
ор
ма
ти
вн
о-
пр
ав
ов
і 

Надмірна кількість видів 
обов’язкового страхування, що не 
відповідає світовій практиці 

30 

Удосконалення нормативно-
правової бази та функціону-
вання системи фінмоніто-
рингу. 

Несвоєчасне реагування нагля-
дового органу на порушення 
страхового законодавства 

35 

Організаційні складності виве-
дення з ринку страховиків, що не 
покращують свій фінансовий 
стан. 

35 
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Закінчення табл. 3 

1 2 3 4 
Д
ля

 ст
ра
ху
ва
ль
ни
кі
в 

Недовіра до страховиків як 
фінансових інституцій та 
страхування як ефективного 
методу управління ризиками 

25 

Підвищення рівня фінансової 
грамотності та страхової 
культури юридичних і фізичних 
осіб. Вдосконалення системи 
розкриття інформації щодо 
діяльності страховиків. Ство-
рення незалежного національ-
ного рейтингу страховиків. 

Високі тарифи на страхові 
послуги 45 

Недостовірність рейтингів 
страхових компаній і даних про 
несумлінних страхувальників. 

10 

Відсутність якісної статистичної 
інформації, інформаційно-
аналітичних матеріалів, що не 
дозволяє ухвалити раціональне 
рішення щодо вибору страховика 

20 

 

* Систематизовано автором 
 
Отже, страховий ринок України вже пройшов стадію 

формування і знаходиться на етапі розвитку. Негативні наслідки кризи 
призвели до уповільнення темпів росту доходів страхових компаній, 
зменшення попиту населення на страхові послуги. Поряд з цим 
вітчизняний страховий ринок має значний потенціал розвитку, 
важливим є створення умов та нових можливостей його розвитку.  

 
1. Огляд страхового ринку за 2016 рік. Звіт Нацкомфінпослуг // 

Страхова справа, 2017. -  №1 (65). – с. 12.   2. Інформація про стан і 
розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМІСІЇ ТА ОБІГУ  ЄВРООБЛІГАЦІЙ 

УКРАЇНИ 
 
Єврооблігації (інша назва — «євробонди» — від англ. 

eurobonds) — це облігації, випущені в іноземній валюті, що 
розміщуються серед зарубіжних інвесторів. 

В основному позичальниками, що випускають єврооблігації, 
виступають уряди, корпорації, міжнародні організації, зацікавлені в 
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одержанні коштів на тривалий термін (від 7 до 40 років). 
Розміщуються єврооблігації інвестиційними та комерційними 
банками. Вони є одним з найнадійніших фінансових інструментів. 
Тому основними їхніми покупцями є інституційні інвестори: страхові 
та пенсійні фонди, інвестиційні компанії [4]. 

Україна у вересні 2017 року розмістила єврооблігації на $3 млрд 
під 7,375% річних з 15-річним терміном погашення. Основними 
покупцями виступили інвестори з США (46%) і Великобританії (36%). 

На рахунок Держказначейства зараховані кошти в обсязі 1,32 
млрд доларів. Решта 1,68 млрд доларів, отриманих за рахунок 
розміщення облігацій, були спрямовані на викуп старих євробондів з 
погашенням в 2019 і 2020 роках [3]. 

До розміщення єврооблігацій Україні потрібно було виплатити 
зовнішнім кредиторам в 2018-2022 роках 28,7 млрд доларів , в тому 
числі 6,5 млрд доларів в 2019 році і 5,9 млрд в 2020 році [3]. 

Нова угода стала першим ринковим розміщенням для країни з 
2013 року, тоді Україна продала 10-річні єврооблігації на $1,25 млрд із 
прибутковістю 7,5% річних. У 2014-2016 роках Україна щорічно 
розміщувала 5-річні єврооблігації обсягом $1 млрд, боргові папери 
були гарантовані США, що дозволяло країні брати запозичення за 
рекордно низькими ставками - наприклад, в 2016 році прибутковість 
євробондів України склала лише 1,471% [2]. 

Україна повернулася на ринок приватного зовнішнього 
фінансування після того, коли в 2015 році провела реструктуризацію 
13 випусків євробондів на загальну суму $14,36 млрд і 0,6 млрд євро, 
інвестори погодилися на списання близько 20% основного боргу і 
перенесення виплат по боргу, що залишився, на 4 роки 

Існує ризик, що залучення єврооблігацій у дуже сприятливих 
ринкових умовах стане в очах уряду альтернативою кредитам МВФ та, 
відповідно, гальмування реформ. Випуск єврооблігацій частково зняв 
боргове навантаження. Головним і дуже небезпечним для країни 
наслідком є те, що  - уряд може вирішити, що раз тиск МВФ знизився, 
то і з реформами можна не поспішати. Це потенційний відкат газової 
реформи, зволікання з пенсійною реформою, з наведенням порядку у 
судовій системі тощо [1]. 

Зовнішній борг держави та гарантований нею борг становив 
більше 80% ВВП у 2016 році та близько 75% ВВП у 2017. Кошти від 
нового запозичення наполовину були використані для погашення 
боргу наступних років, а решта 1,5 млрд доларів збільшила зовнішній 
борг України. Це відбулося в рамках, запланованих у бюджеті на 2017 
рік в частині фінансування видатків. Сума, запланована в бюджеті на 
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виплати процентів (близько 4% ВВП), порівняна, наприклад, із 
сукупними видатками країни на армію, медицину чи освіту [1]. 

Для того, щоб знизити вартість боргів для України у відсотках 
від ВВП та зробити їх менш обтяжливими, потрібно суттєво 
прискорювати зростання ВВП та приборкувати бюджетні витрати 
через розумну фіскальну політику. 

Продаж єврооблігацій пройшов успішно, і це свідчить про 
схвалення учасниками ринку нової економічної політики України, але 
все ж вдале розміщення державного боргу пройшло в основному не 
через те, що в нас почали більше вірити, а через те, що різко почала 
змінюватися світова кон'юнктура. За останні кілька місяців 
відбувалося суттєва зміна в поведінці інвесторів. Вони стали більш 
схильні брати на себе підвищений ризик. І якщо ще навесні Україна 
могла б розміститися на світовому фінансовому ринку під 9% -9,5% 
річних. То зараз їй вдалося зробити розміщення під 7,375%. І більш 
того - вперше розміститися на 15 років [2]. 

Влітку свої зобов'язання продав Ірак під рекордно низькі для 
нього 6,75%, Греція знову вийшла на ринок, розмістившись під 4,6%. 
Білорусь, для якої світовий приватний ринок запозичення капіталів був 
закритий десятиліттями, змогла залучити майже 1,5 мільярда доларів 
під 7,6%. Вперше за свою новітню історію на ринок вийшов 
Таджикистан - одна з найбідніших країн колишнього Радянського 
Союзу - зумівши позичити півмільярда доларів під 7,1% річних. Ну і 
не можу не згадати про Аргентину, яка продала 100-річні бонди [2] 

 
1. Репко М. Що таке єврооблігації і чому навколо них стільки 

галасу? [Електронний ресурс] / Марія Репко // Сьогодні. – 2017. – 
Режим доступу до ресурсу: 
http://www.segodnya.ua/opinion/repkocolumn/shcho-take-vrooblgac-
chomu-navkolo-nih-stlki-galasu-1057907.html. 2. Устенко О. Даруй 
МВФ, прощайте реформи? Міфи про євробонди на 3 мільярди 
[Електронний ресурс] / Олег Устенко // Економічна правда. – 2017. – 
Режим доступу до ресурсу: https://www.epravda.com.ua/publications 
/2017/09/20/629275/. 3. Міністр фінансів: євробонди зняли ризики для 
фінансової системи в 2019 році [Електронний ресурс] // LB.ua – 
Режим доступу до ресурсу: https://lb.ua/economics/2017/09/28/377801 
_ministr_finansov_evrobondi_snyali.html. 4. Мінфін: $1,3 млрд від 
розміщення євробондів надійшли до України [Електронний ресурс] // 
Тиждень.ua – Режим доступу до ресурсу: 
http://tyzhden.ua/News/200650. 
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БЮДЖЕТ КРАЇНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ  

ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ   
 
Бюджет - це  важлива й  невід’ємна частина економіки кожної 

країни, збалансований розподіл видатків і доходів держави. Кожна 
країна щороку складає свій  основний кошторис з метою забезпечення 
функціонування держави як повноцінного механізму, тому що країна 
повинна охороняти свої кордони, забезпечувати правопорядок, розвиток 
економіки, освіти, культури тощо. Бюджет буває трьох видів: 
дефіцитний, збалансований та профіцитний [2, ст.8-9]. 

Більшість європейських країн має профіцитний державний 
бюджет. Наприклад,  у Німеччині  декілька років поспіль зафіксований 
рекордний профіцит бюджету. Він становить 18,3 мільярда євро. 
Експерти пояснюють це зростанням економіки та сприятливою 
ситуацією на ринку праці. 

Цікавим є те, що у 2016 р. у США, країні,  яка має стабільну 
економіку, держбюджет є дефіцитним, а у Гонконзі бюджет був 
профіцитним на 20 мільйонів доларів.[3] 

Державний бюджет України з часу здобуття незалежності є 
дефіцитним, тому спочатку покриття дефіциту в 1991-1994 рр.  
здійснювалось за рахунок емісії грошей. Це спричинило гіперінфляцію. 
Згодом «прірву» між витратами й доходами країни уряд  почав 
зменшувати   за допомогою кредитів від МВФ (на сьогодні державний 
борг становить 75,01 млрд. доларів [2, ст.141]. 

Щороку залишається тенденція дефіцитного бюджету. Бюджет 
2018 року містить статтю  доходів 877 млрд  і видатків – 954 млрд 
гривень. Дефіцит бюджету складає 79 млрд гривень. Попри дефіцитність 
бюджету Уряд планує підвищити на 10,9%  середньомісячну заробітну 
плату і вона становитиме 8629 грн. [4]. 

Але попри недостатність коштів вітчизняний бюджет 2018 
року називають бюджетом зростання.  Планується збільшити ВВП до 
3%, зменшити дефіцит бюджету, а також  прогнозується інфляція не 
більше 7% (інфляція 2017р. була близько 11%). Цьогоріч  уряд виділив 
на 21.3 мільярди більше коштів на оборону, також збільшує виплати 
соціальному сектору до 153,6 млрд. грн. [4] 
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Таблиця 1 

 
 

Таблиця 2 

 
  
Збалансований бюджет  є важливим фактором  розвитку  

економіки країни. Дефіцитний бюджет створює додаткові перешкоди  
економічному розвитку. Сьогодні є велика кількість способів 
збалансування держбюджету. Наприклад, щоб збалансувати витрати й 
доходи потрібно збільшити доходи, якщо неможливо зменшити 
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видатки (збільшити експорт товарів закордон і зменшити імпорт до 
нашої країни; створити сприятливі умови для розвитку малого та 
середнього бізнесу, адже податки з підприємств є головним джерелом 
доходів у багатьох європейських країнах). 

Тільки  тоді в умовах збалансованого держбюджету ми зможемо 
бути економічно незалежними від зовнішніх кредиторів і самостійно 
розвивати нашу економіку,  а згодом інвестувати більше грошей в 
невиробничу сферу, щоб забезпечити щасливе майбутнє українцям. 

 
1. Бюджетний кодекс України(Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) 2. Я.Оришак, В.Чвалюк Основи 
економіки.-Тернопіль: Підручники і посібники,2013.-192 с.  
3. https://www.facebook.com/slovoidilo.ua/posts/1526901670694952 
(Електронний ресурс) 4. https://www.slovoidilo.ua/ (Електронний 
ресурс). 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТІВ 
ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ 

 
В сучасній Україні склалися непрості фінансові відносини між 

державою і домогосподарствами, тому формування і розподіл 
бюджету домогосподарств є актуальним для дослідження.  

Розподіл та перерозподіл ВВП і національного доходу 
завершується формуванням бюджету домогосподарства. Домо-
господарство становить собою економічну одиницю, що складається з 
одного чи більше чоловік, які ведуть спільне господарство, що 
забезпечує економіку факторами виробництва і використовує 
зароблені кошти для поточного споживання товарів і послуг та 
заощадження з метою задоволення своїх потреб [1]. 

Бюджет домогосподарства — баланс фактичних доходів і 
витрат домогосподарства за визначений період часу (квартал, місяць, 
рік) та фінансова база життя, що надає домогосподарству власного 
стилю споживання та життєдіяльності [2]. 

На сьогодні в Україні вагомо ускладнились надходження 
домогосподарств, структура витрат зазнала значних змін в порівнянні з 
передкризовим періодом 2013 року. Населення було вимушене 
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переглянути свої витрати і скоригувати їх відносно своїх доходів, які 
також значно знизились через кілька зрозумілих причин, а саме: 
нестабільна політична і економічна ситуація, зростання курсу гривні 
відносно іноземних валют, тощо. 

Доходи домогосподарств в Україні складаються в основному з 
оплати праці (46,4%), пенсій, стипендій та субсидій надані  готівкою 
(20,6%) і доходів від підприємницької діяльності (15%). Інші 18 % 
доходів складають грошова допомога від родичів, вартість спожитої 
продукції від самозаготівель і доходи від здачі майна в оренду. 
Отримані кошти  домогосподарства витрачають на харчування 
(61,7%), непродовольчі товари (19,2%), послуги (12,4%) і неспоживчі 
сукупні витрати (6,7%) [2]. 

Отже, бюджет домогосподарства, його доходи та витрати є 
запорукою покращення добробуту населення і  розвитку економіки країни. 

 
1. Бюджет домогосподарства та його структрура 

[Електронний ресурс] – режим доступу: 
http://library.if.ua/book/33/2242.html 2. Бюджет домогосподарства , 
його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства 
[Електронний ресурс] – режим доступу:  
http://westudents.com.ua/glavy/100912-123-byudjet-domogospodarstva-
yogo-struktura-sukupn-resursi-sukupn-vitrati-domogospodarstva.html2 
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ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ТА ЇХ ОБІГ В УКРАЇНІ 

 
В останні роки, у зв'язку з появою нових інформаційних 

технологій і зростанням популярності електронної торгівлі, отримали 
розвиток електронні платіжні системи, головним елементом яких є 
електронні гроші, що є актуальним у функціонуванні банківської 
системи. 

Найпопулярнішими в українському сегменті мережі інтернет є 
такі системи електронних грошей: Webmoney, Яндекс.деньги, RBK 
Money, Ukrmoney, Інтернет.гроші, E-Gold і Paypal. Проте, з листопада 
2016 року НБУ формально заборонив використання деяких платіжних 
систем, а саме Webmoney, Яндекс.Гроші, QIWI Wallet та Wallet one, 
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так як їхня діяльність не відповідала вимогам та стандартам 
Національного банку України. 

Перевагами для розвитку даного виду грошей слугувало кілька 
чинників: 

1. Анонімність – мінімальна кількість особистих даних для 
проведення платежів; 

2. Мобільність – проведення розрахунків незалежно від місця 
знаходження при наявності гаджетів; 

3. Безпечність – наявність сучасних способів захисту 
проведення платежів та зберігання коштів; 

 Однак, існує і ряд факторів, що стримують розвиток: 
1. Слабке законодавство; 
2. Випадки шахрайства; 
3. Низький рівень інформації про використання даних грошей 

[1]. 
Так, згідно з даними, що містяться на офіційній сторінці НБУ у 

Facebook, у 2016 році кількість випущених банками електронних 
грошей становила 40,5 млн. грн., а обсяг операцій з електронними 
грошима – майже 3 млрд. грн. [2].       

Отже, можна дійти висновку, що даний вид платіжної системи в 
Україні стимулює розвиток економіки в плані «прозорості фінансових 
потоків», так як обсяг тіньової економіки станом на 2017 рік становить 
37% [2], за неофіційними даними і всі 50% від ВВП. Одним із 
головних чинників подолання цього є зменшення готівкових рахунків, 
що в свою чергу збільшить податкові надходження за рахунок 
розширення бази оподаткування без зміни податкового тиску, 
легалізує доходи населення та стане дієвим засобом проти корупції в 
країні. 

 
1. Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29 – С. 137. 
2. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі 
України. / [Електронний ресурс].– Режим доступу: 
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-
4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki 
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ОСОБЛИВОСТІ НОВОЇ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ:  

ЇЇ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
  

3 жовтня 2017 року Верховна Рада України ухвалила закон про 
пенсійну реформу, у якому сформовані основні вимоги щодо страхового 
стажу громадян для виходу на пенсію та передбачено підвищення пенсій 
10 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 грн з жовтня цього року. 

Прем’єр-міністр України акцентував свою увагу на 
несправедливості та розбалансованості діючої пенсійної системи. 
Оскільки, ті громадяни, які вийшли на пенсію раніше, за ту саму вислугу 
й працю отримують мінімальну пенсію, яка дорівнює лише половині 
прожиткового мінімуму, розмір пенсії не залежить від заробітку. Близько 
25% зайнятого населення уникають сплати єдиного соціального внеску, а 
дефіцит Пенсійного фонду досягнув 140 млрд грн – половини всієї суми 
на виплату пенсій [1]. Тому, нова пенсійна реформа спрямована не на 
зміну моделі пенсійного забезпечення, а на збалансування бюджету 
Пенсійного фонду України. Основною метою урядової пенсійної реформи 
є скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду за рахунок 
максимального зменшення кількості людей, що претендують на пенсійні 
виплати. 

На нашу думку, урядова пенсійна реформа має низку своїх 
недоліків та переваг. До основних недоліків можна віднести такі зміни у 
системі пенсійного забезпечення: 

1. Підвищення мінімального страхового стажу від 15 років до 25 
років у 2018 р та щорічно цей показник зростатиме на 1 рік, і до 2028 року 
має досягнути 35 років. На жаль, це призведе до збільшення пенсійного 
віку - з 1 січня 2018 року у віці 63 роки зможуть вийти на пенсію ті 
громадяни, у кого буде від 15 до 25 років стажу, а з 1 січня 2019 року на 
пенсію із 15 річним стажем зможуть вийти люди, що досягли 65-річного 
віку. Таке збільшення тривалості необхідного страхового стажу призведе 
до фактичного підвищення пенсійного віку до 65 років. 

2. Можливість придбання страхового стажу (не більше 5 років), 
проте вартість такої послуги є доволі дорогою – 1 страховий рік 
оцінюється майже в 16 896 гривень, п'ять років обійдуться в 84 480 грн. 

3. Коефіцієнт страхового стажу для розрахунку пенсій 
знижений з 1,35 до 1. 
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4. З 1 січня 2018 року скасовуються особливі умови виходу на 
пенсію, яка призначається за вислугу років, крім військовослужбовців. 
Це стосується лише працівників медицини, освіти, соціального 
захисту, які становлять приблизно 1,5 млн. осіб. 

Перевагами такої реформи, на думку авторів, є: 
1. Пенсії перерахують 10 мільйонам пенсіонерів, останній 

перерахунок відбувався у 2007 році - тоді показники середньої 
зарплати становили втричі менше від сьогоднішніх. Тому, перерахунок 
збільшить пенсії в середньому на 700 гривень. 

2. Надання гарантій для інвалідів дитинства, дітей-інвалідів, 
пенсіонерів, які не мають повного стажу, і осіб, які не мають права на 
пенсію і отримують зараз 949 гривень - для них збільшиться на 45% і 
становитиме 1 373 гривні (таких громадян близько мільйона). 

3. Відмінено оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам. 
4. Починаючи з 2021 року відбуватиметься автоматична 

індексація, розрахована на 50% залежно від інфляції за попередній рік, і 
на 50% - залежно від зростання середньої зарплати за попередні 3 роки. 

МВФ має свої застереження щодо прийнятої реформи, основними 
з яких, на нашу думку є: 

1. Допомога непрацюючим особам, які досягли 60-річного віку 
без необхідного стажу. Тут йдеться про підвищення пенсії тим людям, 
які є інвалідами з дитинства, дітьми-інвалідами, пенсіонерами, які не 
мають повного стажу і особами, які не мають права на "повну" 
страхову мінімальну пенсію й  для них передбачено підвищення пенсії 
на 45%. На думку МВФ, це створить дисонанс із тими, хто працює, а 
отже буде демотивувати громадян до офіційної зайнятості і до сплати 
внесків, пропорційних їхній зарплаті. 

2. Індексації пенсії у 2018-2020 роках (мова йде про те, щоб не 
робити індексацію у 2018 році). 

Отже, урядова пенсійна реформа, яка має свої переваги й 
недоліки запрацює вже найближчими днями й будемо сподіватися, що 
нова система буде здійснювати  боротьбу з тіньовою зайнятістю і 
подоланням дефіциту бюджету протягом 7-10 років, а також сумлінна 
сплата внесків працюватиме на користь боротьби з зарплатами в 
конвертах.   

 
1.Офіційний сайт Пенсійний фонд України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index/  
2. Офіційний  портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://rada.gov.ua/news/zp 
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ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ  
ЯК ЛАНКА ФІНАНСОВОЇ СИCТЕМИ УКРАЇНИ 
 
Актуальність теми роботи визначена сучасною фінансовою 

ситуацією в Україні. Важливу роль у фінансовій системі держави 
відіграє структура та рівень державного боргу. Державний кредит є 
однією із ланок сфери публічних фінансів. Зазвичай у процесі 
здійснення своєї фінансової діяльності держава, зокрема Україна,  
виступає кредитором для окремих секторів економіки, але в той же час 
вона є боржником та гарантом виконання своїх зобов’язань перед 
кредиторами на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Оскільки державний кредит є одним із видів кредиту, то він 
аналогічно функціонує на принципах зворотності (поверненості), 
строковості, цільового призначення, платності і забезпеченості, які 
визначені певними законодавчими документами. 

Розрізняють два види державного кредиту залежно від сфери 
розміщення боргових зобов'язань:  

● зовнішній (має місце тоді, коли держава здійснює 
запозичення на міжнародному рівні);  

● внутрішній (у випадку запозичення державою коштів у 
фізичних і юридичних осіб в межах країни). 

Сучасний економічний стан розвитку нашої країни зумовлює 
актуальність дослідження саме зовнішнього державного кредиту. За 
даними Національного банку України, протягом першого півріччя 2017 
року валовий зовнішній борг України зріс на 1,3 млрд. дол. США, і станом 
на 1 липня 2017 року становив 114,8 млрд. дол. США. Статистичні дані у 
свою чергу стверджують, що відносно ВВП рівень зменшився до 114,3% 
порівняно з 121,8% від ВВП на початок 2017 року [1].  

Впродовж останніх років спостерігається стрімке зростання 
зовнішнього державного боргу України. Підтвердженням цього факту 
є дані Державного комітету статистики, які проілюстровані на діаграмі 
(рис.1).  

Отож, боргові зобов’язання України останнім часом досягають 
загрозливих масштабів. Така ситуація здійснює помітний негативний 
вплив на соціально-економічний стан у країні. Проте 2016 рік і  перше 
півріччя 2017 року були ще відносно легкими, адже не спричинили 
критичних втрат у зв’язку із обслуговуванням і погашенням боргових 
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зобов’язань. Набагато складнішим обіцяє бути 2018 рік, адже саме на 
цей період припадає пік виплат Міжнародному валютному фонду 
(МВФ) - головного кредитора України сьогодні. Саме від ефективної 
співпраці із МВФ залежить доступ нашої держави до зовнішнього 
фінансування. 

 

 
Рис. 1. Обсяг державного боргу України в розрахунку  

на кожного громадянина [2] 
 
Однією з ключових передумов надходження до України 

фінансування від інших офіційних кредиторів є виконання програми 
МВФ. За даними Національного банку України, на кінець лютого 2017 
року державна заборгованість України перед МВФ становила 11,4 
млрд. дол. США [1]. Отримані в кредит кошти від різних міжнародних 
фінансових організацій, зокрема МВФ, Україна використовує для:  

● стабілізації курсу грошової національної одиниці (гривні); 
● створення нових робочих місць в економіці країни; 
● поповнення золотовалютних ресурсів України. 
Саме такі напрямки використання зовнішніх кредитів cтали 

пріоритетними для проведення реформ в Україні. 
Характеризуючи державний кредит як одну із ланок фінансової 

системи будь-якої країни, варто зазначити, що його негативною 
стороною є необхідність повернення, а також виплата відсотків 
протягом певного періоду часу. Окрім цього залучення значних за 
обсягом позик тягне за собою збільшення зобов’язань держави перед 
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міжнародними організаціями і таким чином поширює їх вплив на 
політичне і економічне життя країни.  

Тому державний кредит України сьогодні є одним із 
обов’язкових ланок фінансової системи. Зважаючи на досить високі 
боргові показники, Україна на сучасному етапі розвитку змушена 
залучати кошти ззовні і при цьому зосереджувати свою увагу на 
недорогому фінансуванні.  

 
1.Зовнішній борг України на кінець першого півріччя 2017 року / 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36693528. 2. Рибалка С. В. 
Борги України: потрібне списання [Електронний ресурс] / С. В. Ри-
балка // Економічна правда. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.epravda.com.ua/columns/2017/04/4/623454/. 
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ВПЛИВ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

НА ДЕВАЛЬВАЦІЮ ГРИВНІ В УКРАЇНІ 
 
На сьогоднішній день питання девальвації національної валюти 

є актуальне, адже кожен день можна спостерігати кризові явища 
стосовно гривні. Проблематика стабільності гривні викликає гострі 
суперечки між науковцями, а у громадян падає довіра до 
Національного банку України та всієї фінансової системи загалом. 
Знецінення національної валюти призвело до зубожіння населення 
країни, інфляції та популяризації чорного валютного ринку. На 
початку 2014 року, відбулося значне падіння української гривні, а 
долар досяг свого історичного мінімуму – 11,5 грн за один долар. Така 
ситуація на валютному ринку підштовхує до всебічного аналізу 
фінансової системи України, її проблем та пошуку шляхів 
стабілізування курсу гривні [1]. 

Основною причиною падіння гривні можна вважати події 
Майдану: політична роздробленість та нестабільність у країні не могла 
сприяти фінансовій стабільності, адже було зменшено пропозицію 
іноземної валюти на валютному ринку України, оскільки внаслідок 
даних подій відбувався відтік іноземного капіталу. Звинувачувати у 
знеціненні валюти на початку 2014 року можна НБУ, який своїми 
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діями намагався  стабілізувати валютний ринок шляхом заходів  з 
підтримки ліквідності банків. Також усім відомо, що до 2014 року курс 
гривні штучно стримувався- реальний і фактичний курс національної 
валюти сильно відрізнявся, оскільки не відповідав реаліям української 
економіки на той час. Тому всі девальваційні процеси є 
нагромадженими [3]. 

 
Таблиця 1 

Динаміка змін валютних курсів щодо гривні за 2012-2017 рр. 

Назва валюти 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (за 
вересень) 

Англійський фунт 
стерлінгів 

12,663 12,506 19,537 33,720 32,720 35,444 

Долар США 7,991 7,993 11,886 21,844 24,816 26,181 
Євро 10,270 10,612 15,715 24,228 27,489 31,281 
Польський злотий 2,455 2,529 3,755 5,795 6,250 7,294 
Російський рубль 0,256 0,250 0,337 0,322 0,407 0,445 

 
Окрім політичних та соціальних процесів, на економіку та курс 

гривні впливають різні економічні чинники. Наприклад сезонність 
іноземної валюти, тобто вплив сезонних явищ у сільському 
господарстві та промисловості на курс. Не варто забувати, що у ході 
Антитерористичної операції було втрачено значна кількість 
металургійних підприємств, тому впав рівень експорту, а натомість 
імпорт- зріс. Таке явище призводить до великої різниці між вивезеною 
та ввезеною валютою, що і спричинює великий попит та збільшення 
ціни на іноземну валюту. Негативно впливає на курс реакція 
населення, яке одразу після скачку курсу скуповують валюту, тим 
самим збільшуючи попит на неї [3]. 

Отже, наразі Україна має низку проблем у економіці та на 
валютному ринку зокрема. Треба пам’ятати, що девальвація націо-
нальної валюти- це наслідок, який свідчить  про кризу в економіці. 
Неможливо подолати девальвацію без вирішення глобальних 
економічних, політичних та фінансових питань. На мою думку, 
першими заходами для зменшення знецінення гривні є: 

1. Реформування владного апарату, адже до тих пір буде 
фінансова нестабільність, доки у влади будуть олігархи з намірами 
ділити державні гроші між собою. 

2. Нарощення промислових потужностей, які б орієнтувались 
на експорт та не залежали від імпортної сировини. 

3. Контроль над імпортною діяльністю. 
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4. Здійснення НБУ головної функції- контроль грошової 
маси в країні [2]. 

 
1. Белінська Я. В.  Девальвація гривні в Україні: умови, чинники і 

заходи подолання / Я. В. Белінська, Н. С. Глоба // Науковий вісник 
[Буковинського державного фінансово-економічного університету]. 
Економічні науки. - 2014. -Вип.26.-С.152-163.-Режим 
доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvbdfa _2014_26_21.  
2. https://bank.gov.ua/ 2. Батракова Т. І. Причини виникнення девальвації 
гривні та шляхи її подолання / Т. І. Батракова, А. О. Синєокий // 
Молодий вчений. - 2016. - № 1(1). - С. 16-19.  
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БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
 

Питання бюджетного фінансування освіти стає більш важливим, 
так як більшість людей усвідомлюють, що освіта – це основа розвитку 
особистості, нації та держави. 

Стимулювати економічне зростання та прискорювати реформи 
держава може і повинна через свій основний інструмент – державний 
бюджет. На освіту у 2016 році держава витратила майже 6% від ВВП. 
Це доволі велика частина державних видатків, більше витрачається 
лише на соціальну сферу [3]. 

Освіта – це суспільне явище, яке впливає на всі сфери економіч-
ного життя суспільства та є вагомим елементом на шляху досягнення 
високих темпів навчання зростаючого покоління. Згідно ст. 61 п. 2 
Закону України «Про освіту», держава зобов’язується забезпечувати 
бюджетні асигнування на освіту в розмірі не менше 10% націо-
нального доходу [1]. 

Через відсутність гнучкої реакції на демографічні зміни у сфері 
вищої освіти сформувалася низка диспропорцій. Так, кількість студентів 
скоротилася протягом 2000-2015 років на 8%. Поступове скорочення 
кількості абітурієнтів почалося із запізненням і було дуже повільним. У 
2013 році вищу освіту отримувало 4/5 української молоді. У 2016 році 
ситуація не змінилася, оскільки за статистикою вступу до ВНЗ потрапили 
80% випускників шкіл порівняно з 50% у 2000 році [4]. 

Ще одна диспропорція – протягом 2010-2015 років загальна 
кількість студентів скоротилася на 33%, а кількість тих, що 
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навчаються коштом держбюджету, – лише на 19%. У 2016 році більше 
половини зарахованих абітурієнтів –  51% від загального обсягу –  
навчалися за кошти держави порівняно з 38% у 2010 році [4]. 

Звернемо увагу на видатки із державного бюджету України на 
освіту в цілому та вищу освіту, зокрема, за 2013 – 2016 роки та 1-ше 
півріччя 2017 рр., що представлені на рис. 1 [2]. 

 

 
Рис. 1. – Видатки державного бюджету України на освіту за 2013 - 2017 рр. 

 
Видатки на вищу освіту і надалі досить розпорошені. Якщо 

порівняти 2017 рік із попереднім, то ситуація складеться наступним 
чином. Загалом на підготовку кадрів та підвищення кваліфікації (разом 
зі стипендіями) припадатиме 24,34 млрд грн, з них лише 18,27 млрд 
грн – у віданні Міносвіти. Зросли видатки на підготовку студентів у 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Особливо у підпорядкуванні  
Міністерства освіти і науки з врахуванням стипендій у 2016 році було 
12 млрд грн, а вже у 2017 році стало 15,24 млрд грн. Видатки на 
підготовку кадрів ВНЗ І і ІІ рівнів акредитації у системі Міносвіти 
загалом зменшилась з 4 млрд до 3 млрд грн. Досвід показує, що 
розпорошеність видатків на вищу освіту під різними відомствами є 
ознакою того, що уряд не має намірів реформувати систему 
державного фінансування вищої освіти. На жаль, в травні-червні 2017 
року увага була прикута до кількості бюджетних місць, які виділив 
уряд, а не до коштів, які криються за кожним із цих місць [3].  

Загальновідомо, що економічно розвинені країни не заощаджують 
на освіті. Вони щорічно кардинально збільшують витрати на освіту з 
державного бюджету, забезпечуючи таким чином свій майбутній 
розвиток. Достатньо навести такі приклади: США витрачають на освіту –
16%, Німеччина –12%, Франція –16%, Фінляндія – 7,2% від річного 
валового внутрішнього продукту, тоді як в Україні офіційно - 6%, але 
насправді ця цифра в декілька разів менша [5].  
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Аби досягти значних результатів у галузі освіти, держава 
повинна спрямовувати свої зусилля на виконання таких основних 
завдань: визначення фінансування освіти як пріоритетного напрямку 
видатків бюджетів усіх рівнів, формування багатолокальної системи 
фінансового забезпечення освіти, стимулювання інвестицій 
юридичних і фізичних осіб у розвиток освіти, забезпечення 
ефективного використання коштів на функціонування освіти. 

 
1. Закон України «Про освіту» від 23.03.1996 р. №1060-12 (із 
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Іванчо С.В.  

гр. ФБСС – 14, Інститут економіки і менеджменту 
 Науковий керівник – к.е.н., ст.викл. кафедри фінансів 

Синютка Н. Г. 
 

МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ  
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Винятково актуальним упродовж усього періоду розбудови 

ринкової економіки в Україні залишається питання розширення 
інвестиційних можливостей територіальних громад. У розвинутих 
місцевих фінансових системах основою фінансування муніципальних 
інвестиційних програм є муніципальні запозичення. 

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

Залежність органів місцевого самоврядування від центрального 
уряду в ухваленні рішень щодо доходів і видатків знищує стимули 
опікуватися регіональним розвитком. Щоправда, в умовах 
дефіцитності місцевих бюджетів для залучення додаткових ресурсів на 
розвиток господарства поряд з приватизацією комунальної власності, 
продажем земельних ділянок та використанням інших способів 
формування дохідної частини місцевих бюджетів є можливість 
здійснення місцевих запозичень. Вони не тільки забезпечують швидку 
мобілізацію ресурсів, а й гарантують відповідальність місцевої влади 
за цільове та ефективне використання коштів [3]. 

Держава шляхом прийняття законодавчих актів та створення 
відповідних державних органів визначає умови правового регулю-
вання діяльності ринку місцевих запозичень з метою підтримання його 
ефективного функціонування і захисту його учасників.  

Загальні засади формування і функціонування ринку місцевих 
запозичень в Україні містяться в законах, нормативних актах Кабінету 
Міністрів України, Міністерства фінансів України, Національного 
банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
та рішеннях органів місцевого самоврядування у цій сфері. 

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
передбачена участь органів місцевого самоврядування у фінансово-
кредитних відносинах. Запозичення до місцевих бюджетів 
здійснюються на визначену мету і підлягають обов'язковому 
поверненню. Рішення про здійснення запозичень у формі випуску 
облігацій місцевих позик приймає Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим або міська рада. У рішенні зазначається, яким чином 
відбуватиметься запозичення - зовнішнє чи внутрішнє, кредит чи у 
формі випуску облігацій, гранична відсоткова ставка та інші суттєві 
умови [2]. 

Безумовно, Бюджетна і Податкова реформи стали позитивним 
прикладом щодо передачі органам місцевого самоврядування 
додаткових бюджетних повноважень і закріплення за ними додаткових 
джерел доходів. Також ці реформи вплинули на механізми здійснення 
місцевих запозичень. Зокрема, у 2015 році зросла кількість міст, що 
можуть здійснювати зовнішні запозичення від 16 до 184. Скасовано 
різного роду бюрократичні перепони для залучення та надання 
місцевих гарантій, запроваджено т. зв. принцип мовчазної згоди. Дуже 
значним кроком у забезпеченні ефективності управління борговими 
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коштами місцевих бюджетів стало віднесення витрат на 
обслуговування місцевого боргу до захищених статей видатків. На 
жаль, реалізація фіскальної децентралізації в Україні загальмувала на 
рівні міст обласного підпорядкування, бюджетні ресурси яких 
порівняно з ресурсною базою міст районного значення є більшими в 
3–10 разів. Міста з однаковою чисельністю населення та різним 
адміністративним статусом і зараз мають істотно різні фіскальні 
можливості [4]. 

В сучасних економічних умовах на місцеві бюджети 
покладено тягар відповідальності не лише за забезпечення 
життєдіяльності громади, а й за створення належних умов для її 
розвитку, що вони не можуть забезпечити, зазвичай, в повному обсязі. 
Так, низька фінансова автономія, значні інфраструктурні потреби, 
активне втручання центральних органів влади в адміністративну та 
фінансову діяльність міста лише поглиблюють розриви між рівнем 
доходів та потребами у видатках муніципалітетів. Саме муніципальні 
запозичення в таких умовах можуть стати джерелом надходження 
додаткових фінансових ресурсів до міської скарбниці, що дозволить 
муніципалітетам сформувати фінансову базу для реалізації вагомих 
інвестиційних проектів, важливих для соціально-економічного 
розвитку міста [5]. 
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МІЖБЮДЖЕТНІ  ВІДНОСИНИ ТА БЮДЖЕТНЕ 

ВИРІВНЮВАННЯ В НІМЕЧЧИНІ 
 

Бюджетна система Німеччини містить у собі бюджет федерації, 
бюджети 16 земель і понад 11 тис.громад, якіутворюють ще й округи 
[1, с.50]. 

Для німецької бюджетної системи характерна триступенева 
система міжбюджетного вирівнювання. 

По-перше, здійснюється прибуткове вирівнювання через 
надходження ПДВ до бюджетів суб'єктів федерації: 25% від частки 
бюджетів земель у загальних надходженнях ПДВ розподіляється між 
усіма землями. 

Другий вид міжбюджетного вирівнювання полягає в перерозподілі 
бюджетних ресурсів між бюджетами земель без втручання з боку 
федерального уряду. 

Третім видом фінансової підтримки регіонів у ФРН є прямі 
федеральні гранти деяких територій [3]. 

Механізм вертикального і горизонтального фінансового 
вирівнювання у ФРН досить складний. Він включає кілька етапів. 

Насамперед, здійснюється вертикальне фінансове вирівнювання: 
податкові надходження розподіляються між федераціями, землями і 
частково громадами на основі договору федерального уряду із землями і 
закріплюється федеральним законом. 

Свої особливості має й система горизонтального. Згідно зі ст. 107 
Конституції ФРН фінансово сильніші землі надають допомогу фінансово 
слабшим землям. Метою вирівнювання є збільшення доходів фінансово 
слабких земель до рівня 95% від середнього рівня податкових надходжень 
на душу населення по всіх землях у цілому. Якщо у землі є надлишок 
фінансових ресурсів у розмірі 100-102% від попереднього рівня доходів 
на душу населення по ФРН, вона не відраховує кошти на потреби 
фінансового вирівнювання. Землі з доходами 102-110% відраховують 70% 
ресурсів, що перевищують середній рівень. Землі з доходами, що 
перевищують 110%, перераховують 100% надлишкових ресурсів. 

Наступний етап розподілу ПДВ пов'язаний з горизонтальним 
вирівнюванням фінансового потенціалу різних земель. 75% надходжень 
цього податку розподіляють між бюджетами земель пропорційно 
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чисельності населення, а також відповідно економічній і 
демографічній ситуації. Інші 25% податку направляються у Фонд 
фінансового вирівнювання земель. За рахунок коштів цього фонду 
економічно слабкі землі одержують додаткові субсидії [4]. 

На потреби додаткового фінансового вирівнювання «бідних» 
земель використовується також 2% ПДВ, що надходять у федеральний 
бюджет [3]. 

В Німеччині міжбюджетні трансферти  переважно 
здійснюються із бюджетів багатих земель до бюджетів бідніших 
земель. У 2016 році вони вперше перевищили 10 мільярдів євро. 
Рекордного рівня також сягнули трансферти, які надає Баварія [2]. 

На рис. 5 зображена динаміка міжбюджетних трансфертів за 
2014-2016 роки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура міжбюджетних трансфертів Німеччини  
за 2014 – 2016 рр [2] 

 
Як видно на рис.1, сума міжбюджетних трансфертів, наданих у 

ФРН за останні три роки, має зростаючу тенденцію, а також, що 
питома вага наданих трансфертів Баварією теж постійно зростає і в 
2016 році вона досягає рівня 55% від загальної суми наданих 
трансфертів. З чого можна зробити висновок, що дана земля є 
найбагатшою у Німеччині. 
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доступу://http://referat-ok.com.ua/finansi/derzhavnii-sektor-v-
nimechchini; 4. [Електронний ресурс]. Режим доступу:// http:// 
pidruchniki.com/15941024 /finansi/zmini _byudzhetnomu_virivnyuvanni 
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ВПЛИВ ПОКАЗНИКА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ОБСЯГИ 
БЮДЖЕТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯВ УКРАЇНІ 

 
Підвищення ефективності і стійкості бюджетної системи 

України, питання розподілу повноважень і фінансових ресурсів між 
центральними органами влади і органами місцевого самоврядування є 
одним із найактуальніших. Реформа бюджетної системи акцентує 
увагу на децентралізації фінансових ресурсів. Таким чином, за рахунок 
податкових надходжень, забезпечується більша незалежність і 
фінансова автономія органів місцевого самоврядування [1,2]. 

Податкові надходження – це встановлені законами України 
про оподаткування загальнодержавні податки і збори (обов’язкові 
платежі), а також місцеві податки та збори (обов’язкові платежі). 
Зокрема, до загальнодержавних податкових платежів, які формують 
дохідну частину місцевих бюджетів, належать податок на доходи 
фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податок на додану 
вартість, акцизний податок, екологічний податок, рентна плата тощо. 
Саме вони є домінуючими у системі доходів державного бюджету. 

Важливо також згадати про Європейську Хартію місцевого 
самоврядування, яка зобов’язує закріпити і застосовувати на практиці 
юридичні норми, які б гарантували фінансову, адміністративну і 
політичну самостійність муніципальних утворень. На даний момент в 
Україні ще триває процес узгодження законодавства із положеннями 
вищезгаданої хартії[3]. 

Найбільшу частку у доходній частині займає ПДФО. У 2016 
році ставка становила 18%. У 2015 році частка власних ресурсів у 
структурі місцевих бюджетів збільшилась на 30 % (в середньому по 
країні без врахування ПДФО), а якщо враховувати в розрахунках 
ПДФО (який із закріпленого податку став власним ресурсом місцевого 
самоврядування), то – втричі. Органи місцевого самоврядування 
отримали реальні ресурси для вирішення питань місцевого значення 
(ЖКГ, благоустрій, місцеві соціально-економічні програми, оновлення 
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інфраструктури). За всіма податковими надходженнями до місцевих 
бюджетів переважно спостерігалось стабільне виконання та 
перевиконання прогнозних показників. 

В результаті проведеного аналізу встановлено залежність 
абсолютного обсягу податкових надходжень міста Львова від 
показника середньої заробітної плати. 

Дохідна частина бюджету міста Львова прямо корелює з 
податковими надходженнями, а саме:  податком на доходи фізичних 
осіб. Це можна пояснити тим, що саме ці доходи є основними 
джерелами місцевого бюджету. Це негативно позначається на 
фінансовій незалежності місцевого самоврядування, оскільки 
стягнення податку, його ставка та розподіл між бюджетами 
регулюються загальнодержавним законодавством. 

Взаємозв’язок ПДФО та середньої заробітної плати. 
 

 
 

Складено автором на основі [4]. 
 

1. Податкові надходження як складова доходів місцевих бюджетів 
[Електроннийресурс]  / А. О.Нікітішин//Вісник Одеського національного 
університету. Серія :Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 2. - С. 156-160. –  
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_2_35 
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2.FiscalFederalism. Making Decentralisation Work / Edited by 
HansjörgBlöchliger and Junghun Kim. – OECD Publishing, Paris, 2016. – 
148 p.3. Європейськахартіямісцевогосамоврядуваннявід 15 жовтня 
1985 року // ВідомостіВерховноїРадиУкраїни. - 1997. - № 38.- Ст. 
249.4.Львівськаміська рада, офіційний сайт / Звіт про виконання 
дохідної частини бюджету [Електронний ресурс] – режим доступу: 
http://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv. 
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ДИНАМІКА ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ УКРАЇНИ 
 
Наявність золотовалютних резервів та ефективне управління 

ними є запорукою забезпечення стабільності національної валютита 
вирішення завдань управління грошовою пропозицією. Обсяги 
золотовалютних резервів України за 2009-2017 рр. наведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Обсяг золотовалютних резервів України у 2009-2017 рр.[1] 

 
Як бачимо з рис. 1, золотовалютні резерви України вподовж 

2009-2017 рр. зазнавали значних коливань. Основними причинами 
цього стали світова фінансова криза, посилення політичної напруги в 
державі та зростання державного боргу, за яким необхідно було 
погашавати платежі. Усі ці події зумовлювали значні коливання 
купівельної спроможності гривні і, відповідно, вимагали втручання 
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НБУу підтримання купівельної спроможності гривня через здійснення 
інтервенцій на валютному ринку.  

Результати аналізування ланцюгових змін золотовалютних 
резервів України впродовж 2010-2017 рр. наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Результати аналізування ланцюгових змін золотовалютних 

резервів України впродовж 2010-2017 рр. 

Роки 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Абсолютне 
зростання, млн. дол. 

США 
8071 -2782 -7248 -4130 -12883 5767 2239 2497 

Темп росту, % 130,5 92,0 77,2 83,2 36,9 176,6 116,8 116,1 
Темп приросту, % 30,5 -8,0 -22,8 -16,8 -63 76,6 16,8 16,1 

Джерело: розраховано автором за даними [1] 
 
Аналізуючи дані показники можна дійти висновку, що до 2010р. 

у діяльності НБУ спостерігалася тенденція до нарощування обсягів 
золотовалютних резервів,проте уже з 2011р. відбувається зниження 
абсолютного приросту резервів на 2782 млн. дол. США, темп приросту 
становить -8%;сальдо валютних інтервенцій НБУ в 2011р. було 
від’ємним і становило 3718 млн. дол. США.  

У 2012 р. обсяг золотовалютних резервів Українизнизився на 
7248 млн. дол. США, темп зниження становив 22,8%, сальдо валютних 
інтервенцій значно зросло – до -7499 млн. дол. США.Та ж негативна 
статистика спостерігається у 2013р., обсяг резервів зменшився на 4130 
млн. дол. США, темп зниження становив 16,8%; сальдо валютних 
інтервенцій НБУ було від’ємним і становило 3100 млн. дол. США, 
проте це значення в 2,4 рази менше, ніж у 2012р.  

У 2014р. обсяг золотовалютних резервів Українискоротився на 
12883 млн. дол. США із темпом зниження 63%, досягнувши 
рекордного мінімуму за останні 10 років. За результатами 2014р. 
отримано негативне сальдо за валютними інтервенціями НБУ – 
9,17млрд.дол.США. Починаючи із 2015р. простежується додатній 
абсолютний приріст резервів, що становив 5767 млн. дол.США. 

У 2016р. абсолютний приріст золотовалютних резервів 
України становив 2239 млн. дол.США із темпом приросту 16,8%, 
установився додатній баланс. У цьому роціНБУ продав 906 млн. дол. 
США, а закупив 2282 млн. дол. США. Така ж позитивна тенденція 
спостерігається у 2017 р.: обсяги золотовалютних резервів 
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Українизросли в абсолютному значенні на 2497 млн. дол. США, тобто 
на 16,1% порівняно з попереднім роком, аНБУ при цьому продав 451 
млн. дол. США, а закупив 1129 млн. дол. США. Показник обсягу 
золотовалютних резервів у 2017р. майже досягнув рівня обсягу 
резервів у 2013 р. 

У зв’язку із політичною ситуацією в Україні, яка сталась, 
обсяг золотовалютних резервів істотно змінювався протягом останніх 
десяти років: вони були, то на максимальній позначці, то на 
найкритичнішому рівні за останній час, тобто країнаопинялася на межі 
дефолту. Це наводить на думку про труднощі подолання наслідків 
фінансових криз та проблеми з утриманням на достатньому рівні 
купівельної спроможності гривні. 

 
1. Обсяг золотовалютних резервів України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/assets/. 2. 
Результати валютних аукціонів НБУ [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://index.minfin.com.ua/nbu/auction/. 
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АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ 
 

Зaпoзичeння дeржaви зaвжди цiкaвили грoмaдян, якi пeрeймa-
ються фiнaнсoвими спрaвaми крaїни, в якiй вoни живyть i прaцюють. З 
oднoго бoку прoцeс oтримaння пoзик дoзволяє крaїні швидкoвирiшити 
гoстрi прoблeми тa фінaнсyвaти пeрспeктивнi нацioнaльнi прoeкти, з 
iншoгo – нeeфeктивнe викoристaння тaких зaпoзичeнь суттєвo збiльшyє 
нaвaнтaжeння нa дeржaвний бюджет мaйбутнiх роківта майбутніх 
поколінь. Тому, дослідження даної теми є актуальним для пізнання 
процесів державної політики в цій сфері. 

Згідно Бюджетного кодексу України державний борг – це загальна 
сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та 
непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають 
внаслідок державного запозичення; державне запозичення – операції, 
пов'язані з отриманням державою кредитів (позик) на умовах повернення, 
платності та строковості з метою фінансування державного бюджету [1]. 

Стрyктyрнo дeржaвний бoрг Укрaїни склaдaється з внyтрiшньoгoi 
зoвнiшньoгo, рiзниця мiж ними пoлягaє y вiднoшеннi крeдитoрa дo 
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Укрaїни: внyтрiшнiй бoрг – забoргoваність дeржaви пeред рeзидентaми, 
тoбтo забoргoвaність держaви всiм грoмaдянам, якi тримaють внутрiшнi 
дeржaвнioблігaції, a зoвнiшній – зaпoзичення дeржaви нa зoвнішньому 
ринкy.  

Протягом 2016-2017  років обсяги державного боргу зросли з 1 929 
759 млн.грн до 1 971 153 млн.грн. В основному ріст був забезпечений 
суттєвим збільшенням внутрішніх запозичень, які з початку 2016 року до 
липня 2017 року зросли з 670 646 млн.грн  до 689 424 млн.грн.  Значне 
збільшення державного боргу в довгостроковій перспективі має негативні 
наслідки дляекономічного розвитку.  Особливо негативне значення для 
економіки країни має зовнішній державний борг та борг, що виникає у 
суб’єктів господарювання, особливо у фінансовій сфері, наприклад, в 
банківському секторі. Внутрішні запозичення є менш небезпечними ніж 
зовнішні, адже вони не спонукають до вивезення матеріальних цінностей 
з країни, а навпаки до перерозподілу доходів в середині країни, проте з 
іншого боку – вони стимулюють інфляцію та знижують інвестиційну 
активність [2]. Вагомою складовою зростання внутрішнього боргу є 
заборгованість уряду в секторі господарських відносин з реальним 
(виробничим) сектором економіки. 

 
Рис. 1. Структура державного боргу України за 2016-2017 роки 
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Стaнoм нa 1 сiчня 2017 держaвний бoрг Укрaїни стaнoвить 81% вiд 
її ВВП.  Зa прогнозaми міністeрствaeконoмiки, спiввiднoшення 
дeржaвнoго бoргу Укрaїни дo ВВП за пiдсумком 2017 рoку стaнoвитиме –
75,2% в 2018 – 76,2% ВВП, в 2019 – 67,9% ВВП, в 2020 – 63,4% ВВП [2]. 

Зaстoсувaння оптимiзaцiйних зaхoдів y вирiшеннi прoблем 
вiтчизняної бoргової пoлітики пoтребують фoрмування ефeктивнoї 
систeми упрaвління дeржавним бoргом, склaдовими якoї мaють бyти дiєві 
принципи, функцiї тa йoго мeтoди, щo бyдуть нaпрaвлені нaoб’єкт 
упрaвління зaдля дoсягнення держaвoю пoстaвленої мeти у прoцесі 
обслyговування держaвного бoргу Укрaїни. Ефeктивними мeтoдaми 
скорoчeння дeржaвного бoргу мoжуть бyти збільшeння oбсягів eкспорту 
товaрів і пoслуг тa здійснення ефeктивної митнoї пoлітики, які 
сприятимyть нaдходженням грошової мaси в крaїну і, як результат, 
збільшить нaдходження до бюджету [1]. 

 
1.Державний борг України та країн світу [Електронний ресурс] // 

Texty – Режим доступу до ресурсу: 
http://texty.org.ua/pg/news/movchun/read/49402/Derzhavnyj_borg_Ukrajiny_t
a_krajin_svitu_INFOGRAFIKA 2. Мінекономіки прогноз на кінець 2017 року 
[Електронний ресурс] // UNIAN – Режим доступу: 
https://economics.unian.ua/finance/2162496-minekonomiki-dalo-prognoz-na-
kinets-2017-roku-kurs-279-grivni-za-dolar.html 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ АТО В УКРАЇНІ 
 
Побудова ефективної системи соціального захисту населення 

належить до ключових питань, що постають перед більшістю країн. 
Особливо гостро постає потреба переосмислення соціального захисту 
особливої категорії громадян в Україні - учасників АТО. Означена 
проблема набуває особливої актуальності у світлі процесів 
нестабільності соціально-економічного розвитку держави. Від 
розв’язання соціальних питань військовослужбовців та членів їхніх 
сімей багато в чому залежить бойовий настрій захисників Вітчизни. 

Соціальний захист учасників АТО здійснюється на основі ст. 17 
Конституції України [1].  

Згідно закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці, «які 
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захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, брали участь в АТО, забезпеченні її проведення, а також 
працівників підприємств, установ, організацій, які залучались до 
участі в антитерористичній операції, у порядку, встановленому 
законодавством» [2]. Відтак, вони мають право на пільги, передбачені 
для учасників бойових дій.  

Пільги, що надаються учасникам бойових дій спрямовані на 
охорону здоров’я та безоплатне отримання медичних послуг, а саме на 
забезпечення санаторно-курортними путівками та засобами технічної 
реабілітації, що є особливо важливим для категорії демобілізованих 
учасників АТО.  

Окремі статті зазначеного закону регулюють працевлаштування, 
трудові відносини та пенсійне забезпечення учасників АТО. Також 
передбачені пільги які мають полегшити комунальний і податковий тягар 
. До них, передусім, відносяться пільги на оплату за користування 
житлом, комунальними послугами та скрапленим балонним газом.  

Важливо зазначити, що соціальний захист учасників АТО 
поширюється не тільки на військовослужбовців, громадян, які 
залучались до участі в антитерористичній операції, а також і на членів 
їх сімей, передусім на дітей, яким гарантовано державну цільову 
допомогу на здобуття вищої освіти, а також їхнє оздоровлення та 
надання належної матеріальної допомоги.  

Однак, на нашу дмку, правові норми які містяться у законах, що 
регулюють соціальний захист військовослужбовців, не повною мірою 
відповідають соціально-економічним можливостям держави, тому не 
можуть забезпечити ефективну реалізацію прав і свобод учасників АТО. 

Особливе місце в системі соціального захисту учасників 
бойових дій є програма «Соціальна картка учасника АТО», яка 
дозволяє учасникам бойових дій на сході України та членам їх сімей 
бути цілодобово захищеними та отримувати необхідну допомогу.  

На сьогодні це єдина всеукраїнська соціально-правова програма 
допомоги учасникам бойових дій, за підтримки Державної Служби 
України у справах ветеранів війни та учасників АТО, Міністерства 
Оборони України, Національної Гвардії України, Служби Безпеки 
України, Державної Прикордонної Служби України, соціально 
відповідального бізнесу. Ця програма не має підтримки з державного 
бюджету, але вже цього року програма буде визнана на 
загальнодержавному рівні і   на конкурсній основі буде включена для 
фінансування [3].  

«Соціальна картка учасника АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!» за 
допомогою відповідного програмно-технологічного забезпечення 
дозволяє кожному власнику отримувати такі можливості: 
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1. безкоштовну правову підтримку та юридичну консультацію; 
2. безкоштовне обстеження та надання медичних послуг; 
3. знижки на покупки у всеукраїнських торгових мережах. 
4. освітні, оздоровчі та розважальні програми для учасників 

АТО та членів їх родин. 
Отже, вищеозначене зумовлює необхідність створення 

високоефективної системи соціального захисту, здатної допомогти 
слабким у самоствердженні і сприяти сильним у саморозвитку, 
закладенні міцного фундаменту тристоронніх відносин у механізмі 
соціального партнерства. 

 
1. Конституція України від 28 червня 1996р.  № 254к/96-ВР// 

Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст. 141. 2. Закон 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту": [Електронний ресурс]: Режим доступу:  
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12. 3. Соціальна картка: 
[Електронний ресурс]: Режим доступу:  https://ukrazom.org/social-card 
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ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ 

 
Світова валютна система (СВС) є формою організації міжнародних 

грошових відносин, що закріплена міждержавними домовленостями. 
Характер функціонування й стабільність СВС залежить від ступеня її 
відповідності структурі світового господарства. 

Етапи: біметалізм, монометалізм, система золотого стандарту 
(Паризька валютна система 1867 р.; Генуезька валютна система 1922 р.;  
Бреттон-Вудська валютна система 1944 р.); Ямайська валютна система 
1976 р. 

Форми біметалізму:система паралельної валюти – це коли 
законодавство не встановлює певного співвідношення між золотом та 
сріблом; система подвійної валюти - коли держава фіксує певне 
співвідношення між обома металами; карбування золотих та срібних 
монет, прийняття їх населенням мають здійснюватися за цим 
співвідношенням [3, 20-21]. 

Принципи Паризької валютної системи (золотомонетний 
стандарт):функціонування золота як світових грошей; вільний обіг у 
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внутрішньому грошовому обороті золотих монет; законодавче 
встановлення золотого вмісту національних валют; безпосередня 
конвертованість у золото національних валют за номіналом (паперових 
грошей, грошей з інших металів, кредитних грошей); визначення на 
основі золотого вмісту фіксованих валютних курсів; вільне ввезення з-
за кордону і вивезення золота за кордон; визначення цін усіх товарів у 
золотих одиницях; стабільність курсів національної валюти 
(відхилення від золотих точок – не більше 1%); вільне карбування 
золотих монет для будь-яких власників [1, 69-70]. 

Принципи Генуезької валютної системи (золотодевізна): 
конкуренція між американським доларом і англійським фунтом 
стерлінгів за лідерство на світовому валютному ринку; в якості девізу 
виступала іноземна валюта в будь-якій формі. 

Генуезька валютна система зберігала  золоті паритети.Конверсія 
валют у золото стала здійснюватись не тільки безпосередньо (США, 
Франція, Великобританія), а й побічно, через іноземні валюти 
(Німеччина та ще 30 країн).    

Підчас Генуезької системи був відновлений режим валютних 
курсів, що вільно коливаються.Валютне регулювання здійснювалось у 
формі активної валютної політики, міжнародних конференцій та 
нарад. В цій  системі золото служить тільки для часткового 
забезпечення грошового обігу, обмін паперових грошей на золото для 
приватних осіб не проводиться [1, 19-20] 

Принципи Бреттон-Вудської валютної системи (золотодевізний 
стандарт):збереження за золотом загального еквівалента, 
міжнародного платіжного засобу та розрахункової одиниці; взаємна 
оберненість валют на основі валютних паритетів; фіксація ринкових 
курсів валют з відхиленням не більше 0,75% в обидва боки від золотих 
або доларових паритетів;прирівнювання долара до золота на основі 
фіксованої ринкової ціни за золото (35$ за 1 унцію золота – 31,1035 г 
золота або 1$ дорівнював 0,88571 г золота); забезпечення зовнішньої 
конвертованості двох резервних валют – долара і фунта стерлінгів в 
золото за офіційним курсом; заборона вільної (приватної) купівлі-
продажу золота (ці операції здійснювали центральні банки) [1, 71-73]. 

Органом валютного регулювання став МВФ, який у 1969 р. ввів 
міжнародну грошову одиницю СПЗ – спеціальні права запозичення. 

Причини кризи Бреттон-Вудської системи: нестійкість і 
протиріччя економіки, посилення інфляції негативно впливали на 
світові ціни й конкурентоспроможності фірм, нестабільність 
платіжних балансів [2, 21-22]. 
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1971р. - Смітсонівська (Вашингтонська) угода.Переглянуто 
паритети провідних валют: долар девальвовано на 7,89%; підвищено 
офіційну ціну золота на 8,57% (з 35 до 38 долара за унцію), здійснено  
ревальвацію ряду валют;пом’якшився принцип фіксованих паритетів: 
межі можливих відхилень курсів валют від їх фіксованих паритетів 
були тимчасово розширені з +  1% до + 2,25%; міжнародна роз-
рахункова грошова одиниця СПЗ, яка рішенням сесії МВФ (вересень-
жовтень 1969 р.) вводилась в дію з 1 січня 1970 р., розглядалась як 
можлива основа валютної системи нарівні із золотом (зараз –  
230 млрд.СПЗ, або 310 млрд.дол.) [3, 26]. 

Принципи Ямайської валютної системи: демонетизація золота 
(відміна офіційного золотого паритету, скасування офіційної ціни на 
золото, зняття обмеження на його приватне використання); перехід до 
плаваючих валютних курсів, вільний вибір будь-якого режиму 
валютного курсу; визнання СПЗ як світового грошового еталону, 
основи валютних паритетів; зростання ролі міждержавного валютного 
регулювання через МВФ; знято обов’язковість обмежень щодо 
офіційних валютних резервів[3, 26-27]. 

Сучасна валютна система не підкоряється будь-яким правилам 
функціонування. За своїм характером це девізна система з комбінацією 
фіксованих і плаваючих валютних курсів, регульована як на двосторонній 
основі, шляхом угод між країнами, так і на багатосторонній – через 
механізми МВФ. 

Сучасний світ сьогодні нам пропонує віртуальну валюту – bitcoin. 
Її перевага - неможливість підробки, позаяк одна “монета” – це набір 
даних, ретельно захищених від злому і копіювання за допомогою різних 
криптографічних методів захисту. Головна ідея – створення валюти, яка 
працюватиме прозоро, вільно поширюватиметься і не знецінеться. У 
травні 2010р. 1 біткоін коштував менше цента. Уже на початку 2013-го – 
13,4 доларів, на початку 2017-го – 1000, у кінці травня – до 2516. 

Отже, процеси становлення валютної системи є досить 
складні. Ознайомившись з ними, можна побачити, що  головними 
завданнями світової валютної системи є регулювання сфери 
міжнародних розрахунків та валютних ринків, опосередковування 
платежів за експорт та імпорт товарів, капіталів, послуг та інших видів 
міжнародної господарської діяльності, створення сприятливих умов 
для розвитку виробництва та міжнародного поділу праці.  

 
1. Рогач О. І. Міжнародні фінанси / О. І. Рогач. - Ки їв: 

“Либідь”. – 2003р. – 784с. 2. Резнікова Т. О. Міжнародні фінанси: 
навч. посібник /  Т. О. Резнікова – Харків: вид. ХНЕУ. – 2006р. – 77с.  
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ДИНАМІКА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ 

 
Однією з найважливіших проблем державних фінансів виступає 

державний борг, який протягом останніх років невпинно зростає. 
Дефіцит державного бюджету, залучення і використання позик для 
його покриття призвели до формування державного боргу в Україні. 
Великі розміри боргу, а також, відповідно, зростання витрат на його 
обслуговування зумовлюють необхідність розв'язання проблеми 
державного боргу, а відтак, і пошуку шляхів удосконалення механізму 
управління ним. 

Актуальність теми: державний борг у всіх країнах, у тому числі 
й в Україні, – основне джерело фінансування дефіциту бюджету (як 
державного, так і місцевих). Окрім того, державні позики можуть 
розміщуватися і для фінансування цільових проектів на рівні держави 
або регіонів. Важливо знайти способи ефективного управління 
державним боргом, особливо в кризовий період [1]. 

Державний борг - загальна сума боргових зобов'язань держави з 
повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на 
звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення [2]. 

Наявність, розмір, розміщення і методи погашення державного 
боргу  прямо чи опосередковано впливають майже на всі сторони 
економічного життя країни. Для аналізу стану та структури державного 
боргу України розглянемо дані за останні п’ять років (табл.1) [3]. 

Розмір державного боргу України має тенденцію до зростання. 
У 2016 р. загальна його сума становила 1650,83 млрд. грн., що на 
316,56 млрд. грн. більше, ніж на кінець попереднього року. Якщо ж 
порівнювати розмір державного боргу на початок та на кінець 
аналізованого періоду, то він зріс на 1260,47 млрд. грн. 

Аналізуючи структуру державного боргу, можна зазначити, що 
протягом усього періоду в структурі державного боргу переважає 
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зовнішній борг. Виключення спостерігається у 2013 році. Так, у 2014 році 
внутрішній борг становив 41,87% від загальної суми боргу, а зовнішній – 
44,15%. У 2016 році внутрішній борг складав 34,75% від загальної суми 
боргу, а зовнішній – 50,79%. У 2015 році відбулися суттєві зміни, а саме – 
збільшення частки державного зовнішнього боргу у структурі до 52,56%, 
що, відповідно, негативно впливає на структуру боргу країни та 
ускладнює його обслуговування в майбутньому. 

Таблиця 1 
Структура державного боргу України за період 2012-2017рр. 

  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.07.2017 
Загальна сума 
державного та 
гарантованого 
державного боргу 

515,51 584,79 1 100,83 1 572, 18 1 929,81 1 971,15 

Державний борг 399,22 480,22 947,03 1 334,27 1 650,83 1 659,69 
Внутрішній борг, 
млрд. грн 190,30 256,96 461,00 508,00 670,65 689,42 

Зовнішній борг,  
млрд. грн 208,92 223,26 486,03 826,27 980,19 970,27 

*Складена автором. 
 
Плановий розмір державного боргу на кінець 2017 року 

очікується в обсязі 1,72 трлн. грн. (66,3% – зовнішній борг) [4]. 
Україна перебуває у стані критичної залежності від зовнішнього 

фінансування, адже рівень зовнішнього державного боргу щороку 
зростає і тиск на економіку України посилюється. 

У виплатах, запланованих на 2017 рік, 98,6 млрд. грн. складе 
погашення внутрішнього боргу та 30,9 млрд. грн. – зовнішнього. При 
цьому, розмір фінансування держбюджету в 2017 році за рахунок 
емісії боргових інструментів очікується в обсязі до 190,8 млн. грн. 
Зазначені операції можуть призвести до подальшого зростання 
фінансового навантаження на бюджет, а також до перегляду 
граничного розміру держборгу в разі більш слабкої динаміки ВВП1[3]. 

Отже, можемо зробити висновок, що в Україні і надалі прослідкову-
ється динаміка до зростання державного боргу, як внутрішнього, так і 
зовнішнього, відповідно, зростає і навантаження на економіку, адже 
збільшуються видатки на його обслуговування та погашення.  

 
1. Борисюк О. Шляхи оптимізації державного боргу в сучасних 

умовах / О. Борисюк // Наукові записки Національного університету 
«Острозька академія». Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 1. – С. 39–43. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДЕКСІВ  
ФОНДОВОГО РИНКУ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: 

НІМЕЧЧИНА, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, ФРАНЦІЯ ТА УКРАЇНА 
 

Фінансовий індекс – це розрахунковий показник зміни вартості 
певної сукупності цінних паперів [1]. 

Фондові індекси призначені для відображення поточної 
кон'юнктури ринку, стану ділової активності та оцінки тенденцій 
ринку. Як правило, вони відображають ринкову вартість певного 
портфеля цінних паперів, ринкову вартість якоїсь усередненої акції 
або ринкову капіталізацію певної групи корпорацій [2]. 

Найбільш поширеним індексом фондового ринку Великої 
Британії є індекс FT-SE100 (укр. «Футсі100»). Виступає в ролі 
зваженого арифметичного індексу, що обчислюється на базі ста 
найбільших за ринковою капіталізацією компаній Великої Британії, 
розраховується агентством «FinancialTimes». 

Компанії, акції яких беруть участь у розрахунку даного індексу 
мають належати до списку Лондонської фондової біржі, бути 
номінованими у фунтах стерлінгів або євро, пройти тест на належність 
до певної держави, а також перебувати у вільному обігу та бути 
швидко ліквідними [1]. 

Індекс FT-SE100 обчислюється з січня 1984 року з рівня 1000 
пунктів,  за останні 5 років його максимальний рівень становив 7547,6 
пунктів у червні 2017 року, а мінімальний – 5605,6 пунктів у листопаді 
2012 року [4]. 
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Найважливішим фондовим індексом Німеччини є індекс DAX-
30, що розраховується як середнє зважене за капіталізацією значення 
цін акцій 30 найбільших акціонерних компаній Німеччини, які 
перебувають у вільному обігу [1]. 

Вперше індекс був розрахований 1 липня 1988 року, базове 
значення якого було 1000 пунктів. За 2013-2017 рр. його рекордне 
значення було 12882,9 пунктів у червні 2017 року, а мінімальне – 
6950,5 пунктів у листопаді 2012 року [4]. 

Основним біржовим індексом Франції є індекс CAC 40, що 
показує середньозважену за капіталізаціє вартість акцій 40 найбільших 
компаній, які торгують на Паризькій біржі [1]. 

Базова дата – 31 грудня 1987 року, при початковому значенні в 
1000 пунктів. Свого максимуму за останні 5 років індекс досягнув у 
травні 2017 року – 5432,4 пункти, а мінімум – 3341,5 пунктів у 
листопаді 2012 року [5]. 

В Україні стан фондового ринку оцінюється двома основними 
індексами: індекс PFTSта індекс UX. 

Індекс PFTS обчислюється на основі середньозваженої ціни за 
угодами 20 найбільш ліквідних акцій, за якими здійснюється 
найбільша кількість угод [2]. 

Індекс PFTSобчислюється з 1 жовтня 1997 року з рівня 100 
пунктів,  з 2012-2017 рр. його максимальний рівень становив 475,6 
пунктів у липні 2014 року, а мінімальний – 221,2 пунктів у липні 2017 
року, і до сьогодні він зростає [3]. 

Індекс UX обчислюється за результатами торгів на Українській 
біржі в режимі реального часу, на основі цін 15 найбільших українських 
компаній. Значення індексу публікуються кожні 15 секунд [1]. 

Вперше індекс був розрахований 26 березня 2006 року, базове 
значення якого було 500 пунктів. За останні 5 років  його рекордне 
значення було  1347,8 пунктів у вересні 2014 року, а мінімальне – 
563,5 пунктів у квітні 2016 року [3]. 

Отже, фондові індекси відображають зміни в ринковій вартості 
цінних паперів і опосередковано свідчать про інтенсивність обороту 
цінних паперів на ринку. Вони характеризують стан та динаміку 
розвитку як національної економіки в цілому, так і окремих її галузей. 
Поряд з іншими економічними показниками фондові індекси входять 
до системи економічного моніторингу стану національної економіки. 

 
1. Шкварчук Л. О.Фінансовий ринок: [навч. посібник] /  

Л. О. Шкварчук.– К.: Знання, 2013– 382 с.  2. Шелудько В. М. Фінансовий 
ринок: Підручник. – 3-тє вид., стер.- К:Знання, 2012. – 535 с.  
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РОЗВИТОК КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ 
 

Криптовалюта (від англ. Cryptocurrency) – вид цифрової валюти, 
емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні і 
застосуванні різних криптографічних методів захисту, таких як Proof-
of-work та/або Proof-of-stake . Функціонування системи відбувається 
децентралізовано в розподіленій комп'ютерній мережі [1]. 

Термін закріпився після публікації статті прo систему Bitcoin 
«Crypto currency» (Криптографічна валюта), опублікованій в 2011 році 
в журналі Forbes. Сам же автор Bitcoin, як і багато інших, 
використовував термін «електронна готівка» (англ. Electronic cash). 
Для емісії різні криптовалюти застосовують різні способи: майнінг, 
форжинг або ICO [2]. 

Про економічний сенс і юридичний статус криптовалют 
ведуться дискусії. Залежно від країни криптовалюти розглядаються як 
платіжний засіб, специфічний товар, можуть мати обмеження в 
обороті (наприклад, заборона операцій з ними для банківських 
установ). 

У вересні 2014 року у зв’язку зі зверненнями громадян щодо 
правомірності використання в Україні «віртуальної валюти/крипто-
валюти» Bitcoin НБУ повідомив таке: 

• НБУ розглядає «віртуальну валюту/криптовалюту» Bitcoin 
як грошовий сурогат, який не має забезпечення реальною вартістю і не 
може використовуватися фізичними та юридичними особами на 
території України як засіб платежу, оскільки це протирічить нормам 
українського законодавства; 

• під час використання «віртуальної валюти/криптовалюти» 
Bitcoin є фактор підвищеного ризику, пов’язаного із цією послугою, 
операцією або каналом постачання, зокрема анонімність операції (які 
можуть включати готівку), децентралізованість операції; 
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• водночас міжнародне поширення таких платежів робить цю 
категорію послуг привабливою для протиправних дій, у тому числі 
відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування 
тероризму [3]. 

Правління НБУ схвалило і презентувало дорожню карту 
Cashless Economy, в якій вперше прописані плани по використанню 
технологія Blockchain в Україні. 

Згідно з документом, в четвертому кварталі 2017 року НБУ 
збирається стати емітентом електронних грошей на базі технології 
Blockchain в рамках проекту НПС Простір. За очікуваннями НБУ така 
форма електронних грошей здешевить еквайринг (альтернативу 
карткових платежів) [4]. 

У серпні 2017 року, для вироблення спільної позиції щодо 
правового статусу Bitcoin та його регулювання, НБУ започаткував 
діалог із Міністерством фінансів, Державною фіскальною службою, 
Державною службою фінансового моніторингу, Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг [5].  

У вересні 2017 року НБУ визначився зі статусом Bitcoin. 
Регулятор не визнав криптовалюти валютою або платіжним засобом, 
оскільки єдиним законним платіжним засобом в Україні є гривня та 
вони не мають центрального емітента [6]. 

Отже, на сьогодні криптовалюта офіційно не заборонена в 
Україні, але й немає правового статусу в країні. 
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ЗНАЧЕННЯ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

У БЮДЖЕТНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 
 

   Бюджетна система України - сукупність державного бюджету 
та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних 
відносин, державного та адміністративно-територіального устроїв і 
врегульована нормами права [1]. 

Бюджетна система відіграє важливу роль у забезпеченні сталого 
економічного розвитку країни. В Україні бюджетна система 
знаходиться на етапі модернізації та потребує реформування і 
проведення децентралізації ресурсів. Важливим показником розвитку 
бюджетної системи є підвищення ролі місцевих бюджетів, а саме: 
зростання їх доходів та оптимізація видатків на вирішення соціальних 
проблем та покращення добробуту населення. 

 Місцеві бюджети - це фонди фінансових ресурсів, що 
мобілізуються й витрачаються на відповідній території [2]. За період 
2014-2016 років обсяг доходів місцевих бюджетівУкраїни зріс на50 
165млн.грн, на рисунку 1, ми можемо побачити та проаналізувати 
динаміку податкових та неподаткових надходжень місцевих 
бюджетівУкраїни. У 2016 ріккількість податкових надходжень зросла 
на 48 684 млн. грн., неподаткових надходжень - 1 609 млн. грн. Проте 
більша частина податків та платежів надходить до державного 
бюджету, що свідчить про проблему централізації місцевих бюджетів.  

Також місцеві бюджети відіграють значно меншу роль у 
перерозподілі ВВП, ніж державний бюджет у 2016 році  місцеві бюджети 
становили  7,2% ВВП, а  державний бюджет - 25,7% ВВП, збільшилась і 
частка міжбюджетних трансфертів на 21 415 млн. грн, що свідчить про 
посилення залежності місцевих бюджетів від державних. 

Видатки місцевих бюджетів в період 2014-2016 років зросли на 
70 515 млн. грн (14,7% ВВП), найбільша частина видатків - 4,3% 
ВВП(101340 млн грн) на соціальний захист населення, це пов’язано із  
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низьким рівнем доходів громадян та військовими протиріччями на сході 
України, також 4,0% (94 610 млн грн) ВВП становлять видатки на освіту, 
оскільки виникла потреба реформувати систему освіти. У табличці 1 
зображено поточні та капітальні видатків місцевих бюджетів України у 
2014-2016 роки, у 2015 році частка видатків у ВВП зменшилась на 0,3%, а 
в 2016 збільшилась на 0,6% ВВП. Це в черговий раз доводить, що 
податкова база місцевих бюджетів України є недостатньою для виконання 
функцій, які покладені на місцеву владу [4]. 

 

 
Рисунок 1.Доходи місцевих бюджетів України за  2014-2016 роки [3] 

 
Таблиця 1 

Видатки місцевих бюджетів України в період 2014-2016 років 

Бюджети Видатки місцевих 
бюджетів, млн. грн 

Частка видатків місцевих 
бюджетів у ВВП% 

Рік 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Поточні 
видатки 211677 247908 297972 13,5 12,5 12,5 
Капітальні 
видатки 13950 32176 52627 0,9 1,6 2,2 

Всього 225627 280084 350599 14,4 14,1 14,7 
 

Отже, доходи та видатки місцевих бюджетів відіграють важливу 
роль у формуванні бюджетної системи України. Проаналізувавши 
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їхню динаміку за 2014-2016 роки ми можемо зробити висновок, що 
вони є недостатніми для здійснення їхніх функцій  і підтверджують 
зниження рівня децентралізації, пряму залежність від центрального 
уряду, а доходи місцевих бюджетів від трансфертів із державного 
бюджету. Саме тому в Україні потрібно здійснити певні реформи, для 
того щоб стимулювати органи місцевого самоврядування в нарощувані 
власної дохідної бази та забезпечення самостійності у витрачанні 
додатково одержаних коштів. 

 
1. Бюджетний кодекс України від 2010, № 50-51, ст.572 / 

[Електронний ресурс].- Режим 
доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17;2.Бюджетна 
система : Навч. посіб. для студ. / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич,  
І. Ю. Кондрат; Нац. ун-т "Львів. політехніка". Ін-т дистанц. 
навчання. - Л., 2004. - 163 c. - (Дистанц. навчання; N 19). - Бібліогр.: 
120 назв. 3.Доходи та видатки місцевих бюджетів України / 
[Електронний ресурс].- Режим доступу:http://www.cost.ua/budget/. 
4.Міністерство фінансів України. Офіційний сайт / [Електронний 
ресурс].- Режим доступу:http://www.minfin.gov.ua. 
 

 
Моторя К. В. 

гр. ФК-34, Інститут економіки і менеджменту 
Науковий керівник –к.е.н., доцент кафедри фінансів Федевич Л. С. 

 
ПОРІВНЯННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИВ УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 

 
Освіта – це процес цілеспрямованого збагачення людини знаннями 

у певній галузі з метою отримання навичок, умінь, обізнаності для 
майбутнього вдалого працевлаштування та особистого розвитку і 
вдосконалення.[1] Кожна країна має свої особливості освітнього процесу, 
обумовленні державною законодавчою регламентацією.  

Ефективність освітянської сфери значною мірою залежить від її 
фінансування, яке щороку змінюється. Зараз дошкільна та загальна 
середня освіта в Україні повністю фінансується з державного бюджету. 
Проте не кожен має можливість здобути вищу освіту безкоштовно (за 
кошти держави), тому певні студенти обирають комерційну форму 
навчання (за власні кошти). Щороку ціни на навчання збільшуються, а 
умови вступу стають все складнішими. Аби зрозуміти, що не варто 
відмовлятися від здобуття диплома ВНЗ та розвиватись, варто 
проаналізувати динаміку цін на навчання в Україні. 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика видатків з державного бюджету на 
освіту та зміни цін на навчання в Україні протягом 2012-2017 н. р. 

Роки 

Видатки з 
держав-ного 
бюджету,  
млн. грн. 

Середня вартість 
навчання на 

ступені бакалавр, 
грн./рік 

Середня вартість 
навчання на 
ступені магістр, 
грн./рік 

2012-2013 30243 11900 20900 
2013-2014 30943 12000 17800 
2014-2015 28678 12400 20000 
2015-2016 30186 11500 21500 
2016-2017 34825 11500 19800 
2017-2018 42165 12700 19800 

Джерело: сформовано автором за даними [2,3] 
 
Протягом 2012-2014 років видатки на освіту зменшувались, але 

вже з 2015 року і до сьогодні спостерігається значне збільшення 
фінансування освіти, проте воно є недостатнім. Щодо вартості навчання, 
то ціни значно не змінювались протягом 2012-2017 рр., проте вони 
залежать від вищого навчального закладу, його рівня акредитації, 
кількості студентів, співпраці ВНЗ з іноземними університетами та від 
самої спеціалізації чи напряму, на який вступає студент.  

Спеціалісти стверджують, що освіта за кордоном має вищий 
рейтинг та рівень освіти, аніж в Україні, адже після закінчення навчання в 
іноземних вузах, випускники за статистикою легше влаштовуються на 
роботу та стають кваліфікованими спеціалістами. Для кращого розуміння 
рівня освіти в Україні та за кордоном, необхідно проаналізувати переваги 
та недоліки освітнього процесу у ВНЗ у різних країнах. 

 
Таблиця 2 

Переваги та недоліки освітніх послуг у ВНЗ  
в Україні та за кордоном 

Країна Переваги Недоліки 
1 2 3 

Україна 

Загальнодоступність, обов’язкове 
проходження ЗНО, високий рівень 
знань, стажування випускників за 
кордоном, працевлаштування за 
кордоном, як робітників з високою 

кваліфікацією. 

Орієнтація освіти на 
минулий досвід, а не 
на майбутній, 

обмежена кількість 
бюджетних місць. 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 

Польща 

Диплом міжнародного зразка, 
знання більш, ніж двох іноземних 
мов досконало, новітні технології і 

методи навчання. 

Необхідне досконале 
знання польської, 
англійської мови. 

Німеччина 

Працевлаштування по закінченню 
ВНЗ, надзвичайно високий рівень 
одержуваних знань, визнання 

німецького диплома в усьому світі. 

Необхідне досконале 
знання німецької, 
англійської мови, 
складний процес 
оформлення 

студентської візи, 
обов’язкове 
проходження 

підготовчих кусів 1 
рік перед вступом. 

Великобританія 

3 роки навчання у ВНЗ для 
отримання рівня бакалавра та 4 
роки – магістра, відсутні вступні 
іспити, основний акцент на 
самостійній роботі студентів. 

Переведення з 
українського вузу 
безпосередньо в 
британський 
практично 

неможливе. Якщо це й 
вдасться, лише на 
перший курс. 

США Термін навчання бакалавра - 4-5 
років, магістра – 1-3 роки. 

Вартість навчання 
дуже висока, 60% 
студентів беруть 
кредити. 

Австрія 

Висока кількість практики в 
навчальних програмах. 80 % 

спеціальностей пропонуються без 
вступних іспитів. 

Термін навчання 
довший від навчання в 
Україні, залежить від 
ступеня самореалізації 

студента. 

Джерело: сформовано автором за даними [4,5,6,7,8] 
 
Отже, аби правильно обрати ВНЗ та не помилитися, необхідно 

звертати увагу при вступі на вимоги у тому чи іншому навчальному 
закладі. Зокрема, на вартість навчання враховуючи при цьому певні 
переваги і недоліки. 

 
1. Зайченко І.B.Педагогіка. Навчальний посібник для студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів, 2-е вид. - К., «Освіта 
України», «КНТ», 2008. - 528 с. 2. Інформація щодо фінансування 
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освіти і науки в Україні / 23.09.2017/ [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zet.in.ua/statistika-2/byudzhet/informaciya-shhodo-
finansuvannya-osviti-i-nauki-v-ukra%D1%97ni/; 3.Видатки з 
Державного бюджету України на освіту / 23.09.2017 / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.cost.ua/budget/expenditure/; 
4.Вища освіта в Польщі - це вірний крок в краще майбутнє! / 26.09. / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://mojaedukacja.com/; 
5.ОСВІТА В НІМЕЧЧИНІ / 26.09.2017 / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:https://iccnovar.com/osvita-
v%20nimechchyni/?gclid=EAIaIQobChMI976li6nD1gIVj1QYCh3LDQ 
ktEAAYAyAAEgKw5_D_BwE; 6.Навчання в Англії / 26.09.2017 / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/abroad/ 
higher_school/england/4955/; 7. Система освіти США в цифрах / 
26.09.2017 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://studway.com.ua/sistema-osviti-ssha 8. Навчання в Австрії / 
26.09.2017 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://osvita.ua/abroad/ higher_school/austria/42231/. 
 

Німко С.В. 
гр. ФК-41, Інститут економіки і менеджменту 

Науковий керівник - д.е.н, професор кафедри фінансів Шкварчук Л.О. 

РОЗВИТОК ФОНДІВ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА  
ТА ФОНДІВ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ  

 
Фонд операцій з нерухомістю (ФОН)- це кошти, отримані 

управителем ФОН в управління, а також нерухомість та інше майно, 
майнові права і доходи, набуті від управління цими коштами, в тому 
числі майнові права та права вимоги, набуті за договорами про участь 
у фонді фінансування будівництва [1]. 

Фонд фінансування будівництва (ФББ) -це кошти, передані 
управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані 
управителем  майбутньому на умовах правил фонду та договорів про 
участь у ФФБ. Ці два фонди керуються законом України « Про 
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві 
житла і операцій з нерухомістю» [2]. 

З початком так званого будівельного буму, в Україні все більше 
і більше розвиваються ФФБ і ФОН. До 2004 року будівництво 
фінансувалося виключно власними коштами замовника або інвесторів, 
а найчастіше ними виступали саме банки,  тобто населення купляло 
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квартири вже у зданих будинках, на даний момент такий спосіб 
використовується не завжди. [3]. 

Проте сучасний стан будівництва суттєво відрізняється, а 
значить і способи фінансування також. Покупцям пропонують 
можливість заощадити власні кошти,  фінансуючи  їх будівництво. 
Тобто людина інвестує кошти в будівництво окремої квартири, яка по 
завершенні будівництва, стає її власністю. Складність полягає в тому, 
що з моменту залучення коштів і до введення об`єкта в експлуатацію 
об`єкт не існує ні фактично, ні юридично. Тобто закріпити будь-які 
майнові права на майбутній об`єкт нерухомості неможливо.[4] 

Саме для врегулювання відносин між інвестором і 
забудовником використовують ФФБ і ФОН. Метою створення 
першого є отримання довірителями у власність житла. Існує два типи 
ФФБ, а саме А та Б. В обох випадках будівництво фінансується 
інвестиціями довірителя або покупця квартири, і підставі договору 
встановлення правовідносин між довірителем та управителем, за якого 
у довірителя виникає право вимоги на цей об'єкт інвестування в 
майбутньому.  

Тип А характерезується тим, що усі ризики недостатнього 
залучення коштів від довірителів приймає на себе забудовник, який 
сам визначає усі споживчі характеристики. Тип Б характернийтим, що 
управитель визначаєспоживчівластивостіоб`єкта, та приймає на себе 
ризик щодо недостатності залученихкоштів на спорудження об'єкта 
будівництва [4]. 

Аналізуючи ситуацію на ринку нерухомості, можна замітити що 
тип А ФФБ використовується частіше, а тип Б не є таким ж популяним 
і практично повністю відсутній на ринку. Причина такої 
непопулярності ФФБ типу Б є ризик недофінансування і його 
віднесення на рахунок Управителя, на що дуже неохоче йдуть 
фінансові установи. [5] 

Метою створення ФОН є отримання доходу власниками 
сертифікатів цього ФОН. Тобто після заверешення проекту 
будівництва, управителем ФОН має право здійснювати такі операції: 
передача в платне користування третім особам, продаж, здійснення 
інших операцій за законом. Управитель ФОН інвестує кошти, залучені 
від продажу сертифікатів ФОН, в операції з нерухомістю, отримує 
дохід від цих операцій та розподіляє отриманий дохід між власниками 
сертифікатів ФОН. [4] 

У 2005 році  ліцензію на створення ФОНів мали лише 12 
компаній в Україні, проте тільки 5 із них відкрили фонди і залучили 
гроші інвесторів. В цих 5 ФОНів передали кошти лише 78 інвесторів, 
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двоє з яких є юридичними особами. Обсяг грошей, залучених від 
компаній, — 69,38 млн грн, від фізосіб — 25,77 млн грн. 

Щодо ФФБ, згідно з даними Державної служби статистики 
України, будівельні підприємства в січні-листопаді 2016 року 
збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом 2015року на 
14,1% - до 59,3 мільярдів гривень. Зокрема, роботи з будівництва 
житлових будинків збільшилися на 13% (до 15,2 мільярдів гривень), і 
таке ж зростання прогнозується до кінця 2017 року, що свідчить про 
розвиток Фонду [6]. 

На мою думку, ці механізми, які передбачені Законом України 
«Про фінансово- кредитні механізми і управління майном при 
будівництві житла й операціях з нерухомістю», не є досить надійними. 
Адже інтереси фізичних й юридичних осіб, що вкладають гроші в 
будівництво, є незахищеними, а повернення вкладених коштів нічим 
не забезпечене, так як і не забезпечене своєчасне будівництво й 
передача об’єктів нерухомості. Закон спрямований головним чином на 
захист інтересів фінансових установ і банків, які виконують лише роль 
посередників. 

 
1. Шкварчук Л. О.Фінансовий ринок: [навч. посібник] /  

Л. О. Шкварчук. – К.: Знання, 2013.-121.2. Про фінансово-кредитні 
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 
нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 № 978-IV [Електронний 
ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. Сайт – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/978-15/page 3.Україна фінансова 
Актуальні проблеми фінансування будівництва через ФФБ та ФОН 
[Електронний ресурс] //[О.Дудко.] // Режим доступу до ресурсу: 
http://82.207.124.235/analit_mat/rzp/070.htm  4.  Рибак А.І., Азарова І. Б. 
Аналіз механізмів фінансування будівельних проектів в галузі 
житлового будівництва. Ринковий механізм фінансування 
[Електронний ресурс] / Рибак Анатолій Іванович, Азарова Ірина 
Борисівна // Управління розвитком складних систем.-2014– Режим 
доступу до ресурсу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-18/17.pdf  
5.Юридичні консультації онлайн Переваги та недоліки механізмів 
фінансування житлового будівництва  [Електронний ресурс] 
//Pravo.ua – Режим доступу до ресурсу: http://pravo-
ukraine.org.ua/news/jur-kolonka/2366-perevagi-ta-nedoliki-mekhanizmiv-
finansuvannya-zhitlovogo-budivnitstva 7.Є.Говчаренко Підводні камені 
купівлі нерухомості [Електронний ресурс] // biz.nv.ua Режим доступу 
до ресурсу http://biz.nv.ua/ukr/experts/goncharenko4/pidvodni-kameni-
kupivlineruhomosti-846392.html 
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КРЕДИТНІ СПІЛКИ: ТЕНДЕНЦІЇ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ  
В УКРАЇНІ 

 
Ефективне, повноцінне функціонування фінансової інфраструк-

тури залежить від успішної діяльності і рівня розвитку його учасників: 
банківських інститутів і небанківських фінансових установ. Кредитні 
спілки як небанківські фінансово-кредитні установи, відіграють важливу 
роль у розвитку роздрібного і малого бізнесу, створюють додаткову 
можливiсть у зaлученнi заощаджень громадян, чим і становлять чималу 
конкуренцію банкам на ринку фінансових послуг. 

Згідно із ЗУ “Про кредитні спілки” кредитна спілка - це непри-
буткова організація, заснована фізичними особами, професійними 
спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою 
задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні 
фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів 
кредитної спілки [1]. 

Кредитні спілки в Україні все ще залишаються фінансовими 
інститутами з потенціалом розвитку. На жаль, за всі роки незалежності 
суттєвих зрушень в їхній діяльності не відбулося: хоча обсяги операцій 
і зростали, але частка активів кредитних спілок порівняно з активами 
банківських установ залишається незначною. А в умовах фінансової 
нестабільності, яка охопила економіку України на початку 2014 р., 
спостерігається певне падіння показників ринку кредитних спілок 
України. У першу чергу це зумовлено падінням показників Східного 
регіону, де протягом тривалого часу ведуться воєнні дії. Тому 
сучасний стан розвитку кредитних спілок характеризується такими 
тенденціями: 

- зменшення кількості кредитних спілок (станом на кінець 
2016 р. у Державному реєстрі фінансових установ 
налічувалось 462 кредитних спілок, що на 25,12% у 
порівнянні з 2012 р.). 

- зменшення обсягів кредитних і депозитних послуг. У 2016 р. 
порівняно з 2012 р. кредити надані членам КС зменшились на 
28,9%, депозити – на 35,4%, що обумовлено взаємо-
пов’язаністю цих операцій і схожим характером впливу на них 
кризових явищ. Проте проблему відтоку обсягів внесків на 
депозитних рахунках можна пояснити і постійним зменшенням 
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кількості членів кредитних спілок в Україні: протягом 2012–
2016 рр. кількість членів кредитних спілок скоротилася майже в 
2 рази (з 1095,9 до 642,9 тис. осіб). 

-  значне перевищення обсягів кредитування над обсягами 
внесків на депозитні рахунки. Обсяг кредитного портфеля 
перевищує обсяг залучених депозитних внесків у 2 рази. 
Порівнюючи цю закономірність з світовою практикою, 
можна констатувати наявність значної недовіри до 
кредитних спілок у цілому та наявністю альтернативних і 
доходних напрямків розміщення вільних коштів з поміж 
інших фінансових посередників.  

- спостерігається чітка динаміка кількості членів кредитних 
спілок, що не позначається на зростанні активів системи. Це 
відбувається передусім через наявність у структурі кредитної 
спілки значної кількості неактивних членів, що не сприяють 
прибутку. Кількість неактивних членів у системі кредитних 
спілок протягом 2012-2016 рр.становилабільше 70% від 
загальної кількості [2]. 

У багатьох країнах світу (Польща, Німеччина, США, Канада, 
Великобританія) діяльність кредитних спілок (кооперативних банків) 
має суттєве позитивне значення для економіки країни. Наприклад, у 
Німеччині станом на кінець 2015 р. діяло 1021 кооперативний банк 
(майже аналог української КС), в яких працювало близько 190 тис. 
службовців, послуги отримали 30 млн клієнтів. За 80 років у Німеччині 
не було жодного банкрутства кооперативного банку. Тому саме 
імплементація прогресивного світового досвіду у вітчизняне 
законодавство стане основою для покращення функціонування 
кредитних спілок в Україні [3, c.120]. 

Таким чином, фінансово-кредитний потенціал ефективно функ-
ціонуючої кредитної спілки є досить значним, адже досягається за 
рахунок наявних переваг на іншими фінансово-кредитними устано-
вами, зокрема банками. Загалом діяльність кредитних спілок в Україні 
зберігає тенденцію негативної динаміки, насамперед у зв’язку з 
політичними та соціально-економічними подіями в Україні. Тому 
необхідним є здійснення ряду заходів, які б сприяли ефективнішій 
їхній діяльності і захисту прав всіх учасників кредитних спілок. 

 
1.Закон України “Про кредитні спілки” від 20.12.2001 №2908-ІІІ 

// Відомості Верховної Ради України, 2002, №15, ст. 101. 2. Підсумки 
діяльності кредитних установ за 2016 рік[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:https://nfp.gov.ua/files/ks_2016.pdf. 3.Лєонов С. В. 
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РОЛЬ ПДВ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ  
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 
Однією з основних передумов розвитку економіки України та 

забезпечення її стабільності є ефективне функціонування податко-
вої системи, оскільки мобілізація податкових платежів до бюджету 
країни дає можливість органам державної виконавчої влади 
здійснювати реалізацію внутрішньої політики щодо фінансування 
соціальних заходів.ПДВ обґрунтовано вважається найбільш 
досконалою сучасною формою непрямого оподаткування, що 
відіграє важливу роль у системі державних фінансів більшості 
розвинених країн світу.У зв'язку з цим, виникає об'єктивна 
необхідність ролі ПДВ у формуванні дохідної частини державного 
бюджету України. 

ПДВ – це непрямий податок, який включається в ціну товарів 
(робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та 
перерахування до державного бюджету здійснює продавець [1]. 

Оцінка місця і ролі ПДВ в українській податковій системі 
неоднозначна. Практики вважають, що цей податок найкраще 
забезпечує потреби, а аналітики критикують за зайву фіскальність, 
невідпрацьованість податкової бази і надмірно високі ставки. 
Науковці вважають, що ПДВ не в повній мірі адаптований до 
вітчизняної економіки на етапі її переходу до ринку, що призводить 
до існування недоліків у формуванні бази оподаткування і в техніці 
обчислення ПДВ [2, с.73]. 

Слід також зазначити, що ПДВ є одним з найголовніших 
джерел формування державного бюджету та важливою фінансовою 
базою держави (табл.1). 
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Таблиця 1 
Динаміка показників Державного бюджету України  

у 2012-2016 рр [3] 

Показники 2012 
рік 

2013 
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 

Доходи Державного бюджету 
України, млрд грн 344,7 337,6 354,8 531,5 612,1 
ВВП, млрд грн 1 411,15 1454,9 1 567,3 1 979,5 2 383,2 

Податкові надходження бюджету, 
млрд грн 

274,72 262,65 280,29 409,26 503,75 
ПДВ, млрд грн 138,9 128,3 139,08 178,5 226,5 

Темп приросту обсягу 
надходжень ПДВ, % - - 7,6 8,4 28,3 26,9 

Частка податкових надходжень у 
доходах бюджету, % 79,7 77,8 79 77 82,3 

Частка ПДВ у доходах бюджету, 
% 

40,3 38 39,2 33,6 37 
Частка ПДВ у податкових 
надходженнях, % 

50,6 48,8 49,6 43,6 45,0 
Частка ПДВ у ВВП, % 9,84 8,82 8,87 9,02 9,50 

 
Аналіз даних табл.1 показує, що у 2016 р. частка податкових 

надходжень є найбільшою за останні 5 років і становить 82,3%. Це 
свідчить про те, що з одного боку, головним джерелом мобілізації 
коштів та формування фінансових ресурсів держави є саме податки, а з 
іншого, – що податкова політика держави може проявлятися занадто 
суворою по відношенню до національних виробників. Це, в свою 
чергу, може спричинити відтік інвестицій за умови, якщо буде 
спостерігатися збільшення податкового тягаря порівняно з державами-
конкурентами. Протягом 2012-2016рр. ПДВ підтверджує статус 
головного бюджето–утворюючого податку: його частка у структурі 
доходів державного бюджету становила близько 40%. 

Варто також зазначити, що хоч ПДВ перетворився у вагоме 
джерело формування державних доходів, проте не приносить такого ж 
ефективного результату платникам податку, як державі. Виступаючи, 
по суті, податком на кінцеве споживання, який покладено на громадян 
та бюджетну сферу, він, за доволі високої ставки стає одним із 
факторів стримування розвитку виробництва. Також, ПДВ дещо 
напружує соціальне становище в країні, особливо це стосується сфери 
відшкодування цього податку, яке на сьогодні в Україні є однією із 
головних проблем адміністрування податкових платежів [4, c.257]. 
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Таким чином, вивчення ролі ПДВ як джерела наповнення 
державного бюджету дало змогу підтвердити його важливість та 
фіскальне значення.  

 
1.Податковий кодекс України : закон України від 02.12.2010 р. 

№ 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755–17.  2.Щербина Ю. О.Податок на 
додану вартість та його роль у формуванні доходів державного 
бюджету України / Ю. О. Щербина, А. І. Манькута // Modern economics. - 
2017. - № 1. - С. 73-78.3. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання 
бюджету за 2016 рік. - [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://www.ibser.org.ua/sites/default/files/kv_iv_2016_monitoring_uk
r_0.pdf.   4. Оксенюк О. І. Роль податку на додану вартість у формуванні 
доходів державного бюджету України / О. І. Оксенюк // Інноваційна 
економіка. - 2013. - № 1. - С. 253-258. 
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БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

В УКРАЇНІ 
 

Фінансування соціального захисту є невід'ємною складовою 
соціально-економічного розвитку будь-якої країни, а тому проблеми її 
фінансового наповнення є важливим питанням сьогодення. 

Державні фінанси відіграють визначальну роль в забезпеченні 
соціального захисту громадян, що пов’язано з виконанням соціальної 
функції шляхом здійснення видатків соціального призначення. 
Державні видатки дозволяють фінансувати нові проекти та впливають 
на розвиток сфер, галузей економіки та регіонів; забезпечувати 
стабільність фінансування захищених статей видатків бюджету; 
формувати рівність прав громадян на соціальний захист. 

Слід зазначити, що видатки на соціальний захист та соціальне 
забезпечення складають найбільшу частку у структурі видатків 
Державного бюджету України: у 2016 р. вони становили 22,2%, а 
темпи їх приросту порівняно із 2015 р. – 46,5%. Проте, не зважаючи на 
це, фінансування даної сфери перебуває на неналежному рівні, адже 
обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на соціальний захист 
населення, обумовлюється рівнем економічного розвитку країни та 
науково-обґрунтованим обсягом фонду споживання. На сьогоднішній 
день, зміни в соціально-економічному житті країни та воєнна ситуація 
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на сході суттєво впливають назниження доходів українців, відповідно, 
зростає кількість малозабезпечених людей. Дедалі більша кількість 
українців звертається до держави за допомогою та субсидіями, а 
розміри соціальних виплат скорочуються. Тому бюджетні витрати на 
соціальний захист мають не просто зростати, а сприяти зменшенню 
показників бідності і забезпечувати мінімальні стандарти споживання 
для вразливих груп населення[1, c.184]. 

З табл.1. бачимо, що найбільшу частку в загальному обсязі 
видатків на соціальний захист становлять видатки на соціальний захист 
пенсіонерів. Ця тенденція спостерігається протягом всього аналізованого 
періоду. Слід також зазначити, що у 2016 р. порівняно із 2015 р. майже в 5 
разів зросли видатки на допомогу у вирішенні житлового питання та у 2 
рази видатки на соціальний захист інших категорій населення. 

 
Таблиця 1 

Структура видатків на соціальний захист та соціальне 
забезпечення в розрізі категорій громадян з державного бюджету  

у 2014- 2016 рр. 

Категорія видатків 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 
Сума 
млрд.г
рн. 

Пит. 
вага, 

% 

Сума 
млрд.г
рн. 

Пит. 
вага, 

% 

Сума 
млрд.г
рн. 

Пит. 
вага, 

% 
Соціальний захист та 
соціальне 
забезпечення, з них: 80,6 100 103,4 100 152 100 
Соціальний захист на 
випадок 
непрацездатності 0,8 1 1,2 1,1 1,5 1 
Соціальний захист 
пенсіонерів 75,8 94 94,8 91,7 142,6 93,8 
Соціальнийзахиствет
ераніввійни та праці 0,8 1 0,9 0,9 1,3 0,8 

Соціальнийзахистсім
’ї, дітей та молоді 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 
Допомога у 
вирішенніжитлового
питання 0,4 0,5 1,4 1,3 1,3 0,9 
Соціальнийзахистін
шихкатегорійнаселен
ня 2,5 3,1 5,1 5 5,1 3,6 

*джерело: складено авторами за даними[2] 
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Варто додати, що у сучасних умовах розвинені країни 
витрачають на фінансування соціального захисту у середньому 
близько 17% ВВП, тоді як Україна – 5-6% ВВП. Це обумовлює 
потребу як у пошуку шляхів підвищення рівня фінансування 
соціальної сфери, так і у більш ефективному використанні цих коштів. 

Таким чином, дослідження бюджетного фінансування 
соціального захисту населення дало змогу з’ясувати, щофінансування 
зазначеної сфери залишається одниміз пріоритетних напрямків 
спрямування бюджетних видатків, адже їхні номінальні обсяги з 
кожним роком зростають. Проте недоліки у діючій в Україні системі 
соціального захисту населення призводять до неефективного 
використання бюджетних коштів на зазначені цілі,відчутного 
покращення якості та доступності надання соціальних послуг 
населенню не спостерігається [3, c.20]. Тому в нинішніх умовах 
соціально-ринкової трансформації необхідно удосконалювати 
механізм бюджетного забезпечення соціальної сфери. 
 

1. Козарезенко Л.В. Фінансове забезпечення соціального захисту в 
Україні/ Л.В. Козарезенко // Наука й економіка. – 2015. – № 26 (1). – с.183-
190.  2. Бюджет України 2016. Статистичний збірник. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/ 
Budget%20of%20Ukraine%202016.pdf . 3. Бедринець М.Д., Вітюк Н.П 
Оцінка бюджетного фінансування соціального захисту в Україні/  
М.Д. Бедринець// Збірник наукових праць  НУДПСУ . – 2015. - №1. – с. 
15-26. 
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гр. ФК-43, Інститут економіки і менеджменту 

 Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів Чубка О. М. 
 

ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ  
НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 

 
Розвиток банківської системи України тісно пов’язаний з 

інтеграційними процесами, що відбуваються у світовій економіці, 
тому проблеми доступу іноземного капіталу та його впливу на 
діяльність вітчизняних банків і економічну безпеку держави в цілому 
на сьогодні є особливо актуальними.  

Аналіз наявності банків з іноземним капіталом у банківській 
системі України за останні 10 років дозволяє виділити дві основні 
тенденції: стрімке нарощування обсягів присутності банків з 
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іноземним капіталом за період 2007–2012 рр. та відтік іноземного 
капіталу за період 2013–2016 рр. 

Зниження інвестиційної привабливості вітчизняного банківського 
сектора відбувається в результаті проведення воєнних дій на сході 
України. Крім того, тенденція згортання діяльності банків, зокрема з 
іноземним капіталом у вітчизняному банківському секторі, 
продовжується під впливом таких факторів: відсутність у найближчій 
перспективі суттєвих передумов для покращення ділового клімату в 
Україні; неякісний кредитний портфель банків; непрозора судова система 
та відсутність інституту захисту прав кредиторів; політична та валютна 
нестабільність в Україні; зниження сукупного попиту і перетікання 
заощаджень з банківського у позабанківський сектор тощо [1, с.16]. 

Таким чином протягом  2013–2016 рр. відбулося значне 
скорочення кількості банків із вітчизняним капіталом – на 55,28%, тоді 
як іноземних – на 28,3%. Проте відсоток іноземних банків у загальній 
кількості банків на території України за вказаний період лише 
збільшувався. Зокрема, у 2013 р. відсоток банків за участі іноземного 
капіталу становив 30% від загальної кількості банків на території 
Україні, а на кінець 2016 р. він збільшився до 40,8%. Дані про основні 
показники діяльності банків станом на 01.01.2017 р. подано у табл.1. 

 
Таблиця 1  

Показники діяльності банків в Україні в розрізі джерел 
походження капіталу станом на 01.01.2017 р. 

Банки 

Активи Статутний капітал Чистий збиток 
млрд. 
грн % млрд. грн % 

млрд. 
грн % 

зі 100% 
іноземним 
капіталом 186,17 14,98 37,18 12,55 -5,63 3,55 
з частково 
іноземним 
капіталом 283,79 22,83 114,76 38,73 -16,72 10,55 

з вітчизняним 
капіталом 772,89 62,19 144,39 48,72 -136,14 85,90 

Банківський 
сектор 1242,85 100 296,33 100 -158,48 100 

*Джерело: складено авторами за даними [2] 
 
Як бачимо, поряд із кількісним зменшенням банків з іноземним 

капіталом, досить істотним є їх вплив на розвиток вітчизняної 
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банківськоїсистеми, оскільки дані банки концентрують 51,28% 
статутного капіталута 34,81% активів.  

Слід також зазначити, що вплив іноземного капіталу на розвиток 
банківської системи може бути як позитивним, так і негативним. До 
позитивних наслідків впливу можна віднести: підтримання платіжного 
балансу і припливу іноземної валюти в країну; прискорення впро-
вадження сучасних банківських технологій; розширення банківського 
кредитування; зростання обсягів податкових надходжень у бюджет; 
посилення ефективної конкуренції на ринку банківських послуг і 
розширення спектру якісних банківських продуктів; поширення 
міжнародного досвіду ведення банківської справи.  

В свою чергу, негативні наслідки впливу включають: 
підвищення ризику відпливу капіталу з іноземних банків до 
зарубіжних країн, оскільки акціонери банків з іноземним капіталом 
загалом інвестують у ті галузі і в тих країнах, де прибуток і безпека є 
вищими; зростання залежності економіки від ефективності роботи 
іноземних інвесторів; прихід іноземних банків, що не маютьвисоких 
міжнародних рейтингів і достатнього обсягу капіталу; ризики 
банкрутства головного офісу іноземного банку; зниження довіри 
населення до банків; експансія іноземного капіталу та втрата 
національної приналежності внутрішньою банківською системою  
[3, с. 27-28].  

Отже, на сьогодні не можна дати однозначну оцінку впливу 
іноземного капіталу на розвиток банківської системи України, 
оскільки діяльність банків з іноземним капіталом має як позитивний 
вплив на розширення ресурсного потенціалу банків та розвиток 
конкурентного середовища, так і негативний вплив на стабільність 
фінансової системи. Проте, відплив іноземного капіталу в Україні 
упродовж 2013-2016 рр. слід розглядати як негативне явище, 
спричинене недостатнім рівнем реформування економіки, 
нерозвиненістю національного фінансового ринку і повільним 
впровадженням міжнародних стандартів нагляду. А це в свою чергу 
стримує процес інтеграції банківської системи України у світовий 
фінансовий простір. 

 
1.Дмитренко М. Г. Вплив іноземного капіталу на розвиток 

банківського сектору України  / М. Г. Дмитренко, Ю. В. Жежерун // 
Фінансовий простір. - 2015. - № 2. - С. 13-20. 2. Дані фінансової 
звітності банків України станом на 01.01.2017 р. / Офіційний сайт 
Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://bank.gov.ua/ doccatalog/document?id=366148. 3. Заєць М.А. 
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Іноземний капітал банківської системи україни в умовах кризових 
явищ / М.А. Заєць, В.С. Задорожнюк // Вісник економічної науки 
України. - 2014. - № 3. - С. 27-32. 
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ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  

НА ОБОРОНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Фінансування видатків державного бюджету України на 
оборону є актуальною проблемою, особливо в сучасних умовах. 
Сьогодні в умовах складної військово-політичної ситуації система 
видатків на оборону України потребує невідкладних та суттєвих змін. 

Видатки на оборону – це спрямування грошових коштів на 
підготовку оборони держави, що включає утримання збройних сил, 
розвиток оборонної промисловості, проведення військових досліджень 
та ліквідацію їхніх наслідків [2]. 

Середнє значення витрат на  національну оборону України 
починаючи ще з 2001 року і до сьогодні становило не  більше 1,6% 
ВВП. Зазначене суттєво відрізняється в менший бік від 
загальноприйнятих у світовій практиці витрат, що складають, як 
правило, від 3% до  6% ВВП, та є фактично максимально допустимим 
ступенем воєнно-економічного “напруження” держави для  умов 
мирного часу [1]. 

Тенденція до збільшення фінансування потреб оборонного 
відомства з’явилася лише у 2014 році. У зв’язку зі складною ситуацією 
на Сході країни видатки на оборону було збільшено до 27,3 млрд грн. 
Рада національної безпеки і оборони України в 2016 році ухвалила 
рішення про збільшення витрат на безпеку і оборону відповідно до 
нової Стратегії національної безпеки і оборони та у Військової 
доктрини. Сукупні видатки у державному бюджеті на сектор безпеки і 
оборони повинні складати не менше 5% від ВВП (а не 3% від ВВП, як 
було раніше) [3]. 

Проте слід відзначити: до сектору оборони відносяться видатки 
на військову та цивільну оборону, військова допомога зарубіжним 
країнам, військова освіта, фундаментальні прикладні дослідження і 
розробки у сфері оборони та інша діяльність у сфері оборони  (Таблиця 1) 
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Таблиця 1 
Структура видатків Державного бюджету на оборону  

на 2017рік [4] 

Назва млрд..грн Частка від видатків 
бюджету,% 

Оборона, в т.ч.: 59,4 8,7 
Військова оборона 53,4 7,8 
Цивільна оборона 0,6 0,1 
Військова допомога 
зарубіжним країнам 

0,0 0,0 

Військова освіта 2,0 0,3 
Фундаментальні та 
прикладні дослідження і 
розробки у сфері оборони 

0,0 0,0 

Інша діяльність у сфері 
оборони 

3,4 0,5 

 
У проекті Державного бюджету України на 2017 рік видатки для 

Міністерства оборони України передбачено у сумі 64 млрд. грн., що на  
8,4 млрд. грн. більше проти 2016 року.Також на 1,7 млрдгрн. у порівнянні 
з 2016 роком передбачено збільшити фінансування на розвиток озброєння 
та військової техніки і передбачено у сумі 6,3 млрд. грн. Видатки на 
будівництво або придбання житла для військовослужбовців теж було 
збільшено порівняно з 2016 роком на 63,7 млн. грн. і передбачено у сумі 
7,52 млрд. грн. В цілому військовий бюджет 2017-го року можна назвати 
бюджетом розвитку, тому що ніколи раніше українська армія не 
отримувала такого фінансування [4]. 

Однак, особливість українського бюджетоутворення у тому, що 
не завжди ці бюджети виконуються. Наприклад, у попередньому році 
армія недоотримала фінансування і невідомо ще, чи доотримає їх до 
кінця року. 

Крім того, великою проблемою в Україні є те, що фінансування 
заходів розвитку озброєння Міністерство фінансів України в 
помісячних розписах асигнувань основну суму коштів виділяє, як 
правило, в IV кварталі.  Тому щоб досягнути ефективного фінансу-
вання сектору оборони потрібно здійснювати такі асигнування в 
першому кварталі та ретельно слідкувати за цільовим використанням. 

 
1. Аналіз видатків сектору оборони в Україні: 2006-2016 роки - 

[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:https://feao.org.ua/wpcontent/uploads/2017/06/FEAO_Sektor_obo
rony_A5_02_web_color.pdf 2. Шевчук І.Л. Бюджетна система /  
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4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – [Електронний 
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ОВДП В УКРАЇНІ 
 

На ринку ОВДП держава здійснює емісію своїх боргових 
зобов’язань як ефективний засіб ліквідації бюджетного дефіциту. 
ОВДП – це державні цінні папери, які розміщуються на внутрішньому 
фондовому ринку і підтверджують зобов’язання України щодо 
відшкодування пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості [4]. 

Фінансова криза та погіршення економічної ситуації в Україні  
стало причиною того, що  уряд України частково переорієнтувався на 
внутрішні запозичення. Саме тому актуально проаналізувати сучасний 
стан ринку ОВДП в Україні. 

Станом 26.09.2017 р.  на ринку ОВДП було залучено коштів від 
розміщення ОВДП на загальну суму 125,89 млн. грн. із 
середньозваженою  дохідністю14,35%, такі дані наведені в огляді НБУ. 
На первинному ринку ОВДП за 9 місяців 2017 року було розміщено 
облігацій  на суму 73,79 млрд. грн. з середньозваженою  дохідністю 
10,22 %, з них сума коштів що надійшла до Державного бюджету 
України 24,9 млрд. грн. з середньозваженою  дохідністю 14,82%. 
Випущено ОВДП для збільшення формування статутного капіталу 
банків – 48,9 млрд. грн. з середньозваженою  дохідністю 7,9%. На 
вторинному ринку державних цінних паперів обсяг укладених угод 
станом на 05.10.2017 р. дорівнював 8,4 млрд. грн. з середньозваженою 
дохідністю 4,33%. Також на ринку державних облігацій переважають 
середньострокові облігації, їхня частка на 05.10.2017 р. становила – 
74%, що є меншим показником ніж в попередньому році(станом на 
05.10.2016р. – 85%). Таке зменшення є свідченням наявності великих 
ризиків з обслуговування внутрішнього боргу України [3]. 

Загальний обсяг ОВДП, що знаходиться в обігу за сумою 
основного боргу станом на 06.10.2017 р. складає 696141,53 млн. грн. Цей 
показник зріс порівняно з 2016 р.(станом на 06.10.2016-552941,25 млн. 
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грн., табл.1).Основним фактором зростання є випуск в липні 2017 року 
ОВДП з метою збільшити акціонерний капітал державного 
"Приватбанку". 

Таблиця 1 
ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу  

за станом 06.10.2016- 06.10.2017р.р. 

Власники 
06.10.2016 06.10.2017 

Сума, млн. грн. Частка, % Сума, млн. грн. Частка, % 

НБУ 367007,04 66,37 360572,68 51,80 

Банки 153381,11 27,74 309345,75 44,44 

Нерезиденти 18648,88 3,37 2799,66 0,40 

Інші власники 13904,22 2,51 23423,44 3,36 

Всього 552941,25 100 696141,53 100 

  
За даними таблиці 1 ми спостерігаємо тенденцію до зменшення 

частки власності ОВДП в НБУ (зменшилась майже на 15% в 
порівнянні з попереднім роком). Значну тенденцію до збільшення 
мають банки, це пов’язано з незначним покращенням становища 
банківської системи. На 3% зменшилась  частка ОВДП у власності 
нерезидентів, це може свідчити про те, що в Україну зменшились 
надходження іноземних інвестицій [2]. 

Сучасний стан ринку ОВДП характеризується неефективною 
політикою уряду  у сфері нагляду та використання залучених через 
емісію ОВДП коштів, а також недієвого контролю за цільовістю 
використання цих коштів. Для успішного розвитку вітчизняного ринку 
державних цінних паперів потрібно спрямувати використання 
державних боргових зобов'язань як інструмента управління 
ліквідністю, за допомогою підвищення ліквідності державних цінних 
паперів шляхом розроблення нормативно-правових актів. Також 
важливим чинником для покращення ефективності ринку ОВДП є 
емісія  ОВДП під конкретні інвестиційні програми, тим самим 
підвищуючи їх інвестиційну привабливість[1]. 

 
1. Гарбар Ж.В. Аналіз сучасного ринку державних цінних 

паперів в Україні/Гарбар Ж.В.// Вісник КНТУ. – К:Вид-во КНТЕУ. – 
2011. - №2. - С. 52-53 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:file:///C:/Users/User/Downloads/ecan_2014_18(1)__21%20(1).pd
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f. 2. «Публічний аудит», як економіка України опинилася на дні / Вид-
во.«Публічний аудит» – 2017. [Електронний ресурс].- Режим доступу: 
http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/analiz-bazovykh-
makroekonomichnykh-pokaznykiv-ukrayiny-2013-2016-rr/3. Офіційний 
сайт Національного банку України [Електронний ресурс].- Режим 
доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index. 4. Шкварчук Л.О. 
Фінансовий ринок : [навч. посібник] / Л.О.Шкварчук. – К.: Знання, 
2013. – с.236-239. 
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СУЧАСНИЙ СТАН СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ  
З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БAНКОМ 
 
У сучасній економіці України розвитку ефективної 

інвестиційної діяльності у значній мірі сприяє зовнішнє фінансування. 
На сьогоднішній день розвиток України практично не можливий без 
залучення прямих іноземних інвестицій з інших країн, зокрема країн 
Європейського союзу. Головним способом інвестиційної 
співробітництва України та ЄС, являється співробітництво нашої 
країни з Європейським інвестиційним банком [1]. 

Європейський інвестиційний банк – це державна фінансово-
кредитна установа Європейського Союзу. Акціонерами якого є 
держави-члени  ЄС, інтереси яких він представляє. Європейський 
інвестиційний банк займається тісним співробітництвом з іншими 
європейськими установами для провадження політики Європейського 
Союзу. На сьогодні Європейський інвестиційний банк є найбільшим 
позичальником та багатостороннім кредитором у світі [2, 3].  

За останні чотири роки проектний портфель Європейського 
інвестиційного банку в Україні помітно розширився. В 2014 р. він 
складався з 9 інвестиційних проектів на суму близько 1,46 млрд. євро, 
а в 2017 р. проектний портфель Європейського інвестиційного банку у 
державному секторі становив 18 інвестиційних проектів на суму 
близько 3,74млрд. євро.  

Проекти Європейського інвестиційного банку в Україні, які 
знаходяться на стадії реалізації за станом на 2017 р. систематизовано у 
табл. 1. 
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Таблиця 1 
Проекти Європейського інвестиційного банку в Україні, які 

знаходяться на стадії реалізації за станом на 2017 р. 

Назва проекту Сума інвестицій 
1. Програма розвитку муніципальної 
інфраструктури України 400 млн. євро 

2. Реконструкція, капітальний ремонт та 
технічне переоснащення магістрального 
газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» 

152 млн. євро 

3. Основний кредит для малих та середніх 
підприємств та компаній з середнім рівнем 
капіталізації 

400 млн. євро 

4. Завершення будівництва метрополітену у м. 
Дніпропетровську 152 млн. євро 

5. Реабілітація гідроелектростанцій 200 млн. євро 
6. Бескидський залізничний тунель 55 млн. євро 
7. Надзвичайна кредитна програма для 
відновлення України 200 млн. євро 

8. Розвиток системи водопостачання та 
водовідведення в місті Миколаїв 200 млн. євро 

9. Будівництво повітряної лінії 750 кВ 
Запорізька АЕС - Каховська 175 млн. євро 

10. Європейські дороги України II 450 млн. євро 
11. Будівництво повітряної лінії 750 кВ 
Рівненська АЕС - Київська 150 млн. євро 

Джерело: систематизовано автором на основі [2, 3] 
 
На основі проаналізованих даних можна сказати, що 

пріоритетними галузями кредитування Європейського інвестиційного 
банку в Україні є проекти в транспортній сфері, модернізація 
муніципальної інфраструктури та кредитна підтримка приватного 
ділового сектору України. Також великого значення надається 
проектам енергетичної сфери та водопостачання. Також потенціал 
співробітництва Європейського інвестиційного банку та України 
скерований на реалізацію проектів у сфері телекомунікацій, сільського 
господарства та покращення рівня навколишнього середовища. 
Перешкодами для подальшого співробітництва з Європейським 
інвестиційним банком є внутрішні проблеми економіки України, такі 
як високий рівень інфляції, нестабільність купівельної спроможності 
гривні, недосконале законодавство та судова система, високий рівень 
корупції та тіньової економіки.  
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Для розвитку співробітництва України з Європейським 
інвестиційним банком потрібно: впроваджувати нові фінансові 
інструменти для реалізації проектів Європейського інвестиційного 
банку, оцінювати зовнішні загрози та враховувати інвестиційні ризики, 
посилювати інвестиційну складову проектів в державному секторі 
України, удосконалити фінансовий механізм залучення  інвестиційних 
ресурсів Європейського інвестиційного банку. 

 
1. Зaхaрін С. В. Інвестиційне зaбезпечення інновaційно-

технологічного розвитку економіки : моногрaфія / С. В. Зaхaрін. – К. : 
Вид-во КНУТД, 2011. – 344 с. 2.Перегляд портфелю проектів 
Європейського інвестиційного банку в Україні[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://openaid.gov.ua/uk/donor_events/10. 3. Офіційний 
сайт Європейського інвестиційного банку[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.eib.org/projects/ 
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АНАЛІЗ СТАНУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 
ВВП України сильно залежить від зовнішніх цін на основні 

елементи експорту − зерно, руду і метал. І не дивлячись на те, що  
сектор сільського господарства навіть в умовах кризи продовжує 
залишатися прибутковим, бойові дії  на сході країни, де розташована 
велика кількість підприємств видобувної та машинобудівної 
промисловості, викликало значне зниження надходжень експортної 
валютної виручки, збільшивши дефіцит іноземної валюти на 
українському ринку.  

Поряд з цим, основними чинниками девальвації гривні протягом 
останніх семи років (див. рис. 1.1) стали негативні ділові очікування, 
зменшення надходжень з боку прямих іноземних інвестицій, значні 
витрати на обслуговування державного боргу, девальвація валют 
країн-торгових партнерів тощо. 

Упродовж 2016 року чиста купівля валюти Національним 
банком під час інтервенцій та валютних аукціонів (без урахування 
адресних інтервенцій) становила понад 2 458 млн. дол. США [2]. 

Одночасно Національний банк продавав іноземну валюту у 
формі адресних інтервенцій для проведення розрахунків за 
енергетичний імпорт. Сума адресних інтервенцій становила майже 1,7 
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млрд. дол. США. Як результат, сальдо валютних інтервенцій 
Національного банку, за врахуванням  зазначених операцій, за 
підсумками 2016 року становило 1 552 млн. дол. США. Проведення 
збалансованої політики валютних інтервенцій сприяло накопиченню 
міжнародних резервів при зниженні середньої місячної волатильності 
обмінного курсу гривні до долара США з 28.8% у 2015 році до 6.2% у 
2016 році [1].  

 

 
Рис. 1.1. Динаміка офіційного курсу гривні по відношенню  

до основних валют (на кінець року) 
 
Як чинник, девальвація гривні призводить до збільшення ціни 

на імпортні товари, що у свою чергу призводить до  зростання інших 
споживчих цін (у тому числі, через підвищення цін на імпортне 
пальне). Водночас, завдяки ефекту відомого як  «девальваційне мито» 
на імпортні товари, різке збільшення цін на імпорт призводить до не 
конкурентоспроможності таких товарів на українському ринку, як 
результат відбувається їх витиснення. Однак, можна відмітити, що 
через девальвацію гривні деякі товари українського експорту, що були 
раніше збитковими, стають прибутковими. 

За період 2010 р. ‒ 2016 р. (включно січень – лютий 2017 року) 
офіційний курс національної валюти зменшився з 793,56 грн./100 дол. 
США станом на 02.02.2017 р. до 2 702,78 грн./100 дол. США. 
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Ситуація на валютному ринку упродовж 2016 року залишалася 
переважно стабільною (за винятком початку року та його останніх 
місяців). Цьому насамперед сприяли поліпшення зовнішньої 
кон’юнктури (зростання світових цін на сталь та залізну руду) та 
рекордний врожай зернових та інших сільськогосподарських культур, 
що компенсувало зниження світових цін на зернові. Протягом 2016 
року НБУ зберігав присутність на міжбанківському ринку, 
згладжуючи надмірні коливання курсу. При цьому НБУ не 
перешкоджав зміні обмінного курсу в обидва напрямки під дією 
домінуючих факторів. Також за сприятливої ситуації НБУ здійснював 
інтервенції з метою поповнення міжнародних резервів. На готівковому 
сегменті валютного ринку впродовж усього року спостерігалося 
перевищення пропозиції іноземної валюти над попитом на неї. 
Тимчасове зростання в окремі періоди попиту на готівкову валюту з 
боку населення при одночасному зменшенні її пропозиції пояснюється 
чутливістю населення до впливу ситуативних негативних факторів. 
Однак у цілому сальдо купівлі-продажу готівкової іноземної валюти в 
2016 році залишилося додатнім. 

Стабілізація валютного ринку створила підґрунтя для низки 
позитивних зрушень як у політиці Національного банку, так і в 
економіці України. Уповільнилася інфляція, відновили зростання 
міжнародні резерви. Оскільки потреба в адміністративних заходах 
поступово відпадає, уже восени 2015 року Національний банк 
розпочав їх поступову лібералізацію [3]. Більш того, ще у серпні НБУ 
розпочали перегляд усієї чинної валютної нормативно-правової бази, 
що діє в Україні, і підготовку до переходу до принципово нової, більш 
ліберальної моделі валютного регулювання. І, головне, Національний 
банк отримав нарешті можливість розпочати перехід до режиму 
інфляційного таргетування – монетарної політики. 

 
1. Офіційний сайт НБУ [електронний ресурс] – режим доступу 

– https://bank.gov.ua/ 2. Основні показники банківської системи 
України НБУ [електронний ресурс] – режим доступу – 
https://bank.gov.ua/ 3.«Рюрік» «Аналітичний огляд валютного ринку 
України за підсумками 2015 року» [електронний ресурс] – режим 
доступу – http://rurik.com.ua/ 
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СУЧАСНИЙ СТАН СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З 

МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ 
 
На сьогоднішній день Міжнародний валютний фонд (МВФ) є 

найбільшим зовнішнім кредитором України. За офіційними даними 
Міністерства фінансів України державна заборгованість перед МВФ за 
станом на кінець лютого 2017 р. становила 11,4 млрд. дол., зокрема 
5,22 млрд. дол. – державний борг і 6,18 млрд. дол. – гарантований 
державою борг[1]. Етапи співробітництва України з МВФ наведено в 
табл.1. 

Таблиця 1 
Етапи співробітництва України з МВФ 

Етап Роки Програма фінансування Сума кредиту 

1 1994-
1995 

Системна 
трансформаційна позика 

498,7млн. СПЗ (763,1 млн. дол. 
США) 

2 1995-
1998 

Програма «Stand by» 1318,2 млн. СПЗ (1935 млн. дол. 
США) 

3 1998-
2002 

Програма розширеного 
фінансування (EFF) 1193 млрд. СПЗ (1591 млрд. дол.) 

4 2002-
2005 

Програма «Stand by» 411,6млн. СПЗ (30% квоти України) 

5 2005-
2008 

Технічна допомога - 

6 2008-
2013 

Програма «Stand by» 11 млрд. СПЗ (16,4 млрд. дол. США) 

7 2014-
2015 

Програма«Stand by» 10,976 млрд. СПЗ (16,5 млрд. дол. 
США) 

8 2015-
2018 

Програма розширеного 
фінансування (EFF) 17,5 млрд. дол. США 

Джерело: зведено автором за даними Міністерства фінансів України[1] 
 
З табл. 1 бачимо, що співробітництво України з МВФ включає 

не лише запозичення за різними програмами, але й надання технічної 
допомоги. На сьогодні Україна перебуває на 8 етапі співробітництва з 
МВФ. Кошти, які Україна отримує від МВФ спрямовуються на 
поповнення золотовалютних резервів країни, тобто саме ці кошти 
використовує Національний банк України задля підтримання 
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купівельної спроможності гривня шляхом здійснення валютних 
інтервенцій [2].  

Співробітництво України з МВФ має велике значення 
длязабезпечення економічної стабільності, тому до позитивних 
наслідків такого співробітництва доцільно зарахувати: 

ü стабілізація національної грошової одиниці; 
ü покращання макроекономічних показників; 
ü стабілізація і розвиток банківської та грошово-кредитної 

сфери. 
 
1. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний 

ресурс].-Режимдоступу:https://www.minfin.gov.ua/news/mizhnarodne-
spivrobitnictvo/mvf. 2.Чи є альтернатива кредитам від МВФ[Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://uifuture.org/uk/post/trans-vid-mvf-kviten-
2017-komentar-eksperta_196. 
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ПЕРСПЕКТИВИ  РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 
 

Медична реформа поряд із пенсійною є найнагальнішою 
сьогодні, оскільки незважаючи на зростання обсягів бюджетного 
фінансування видатків на охорону здоров’я, якість медичного 
обслуговування залишається низькою. За даними Міністерства 
охорони здоров’я внесок одного українського домогосподарства на 
охорону здоров’я в 2016 році склав 4580 грн. 640 тисяч 
домогосподарств щороку роблять внесок на медицину, який складає 
приблизно 3 млрд. грн. Таким чином страхове покриття мало б 
становити близько 100 тис. грн. [2]. Тому необхідно реформувати 
систему фінансування охорони здоров’я. Проект МОЗУ базується на 
таких принципах: 

1) «гроші за пацієнтом», що означає, що бюджетні кошти будуть 
виділені не на медичні заклади, а на лікування безпосередньо 
пацієнтів. Зокрема, на одного пацієнта державою буде виділено в 
середньому 210 гривень на рік [1]; 

2) населення зможе самостійно обирати собі сімейного лікаря 
(як в державній лікарні, так і у приватній), і лікар не має права 
відмовити. Цей процес контролюватиме Національна служба здоров’я 
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України, яку планується створити. У Проекті Закону про Державний 
бюджет України на 2018 рік виділили 13,5 млрд гривень на створення 
цього органу [3]; 

3) автономізація медичних закладів, які матимуть можливість 
отримувати кошти від страхових компаній і самостійно 
розпоряджатись видатками відповідно до потреб (зараз це рішення 
приймає держава); 

4) розподіл медичних послуг на: повністю безкоштовні; 
співоплатні; платні.Державний гарантований пакет – набір 
безкоштовних для пацієнта послуг. Зокрема, в нього планують внести 
80% найпоширеніших звернень до лікаря (невідкладна, первинна, 
паліативна допомога), онкологічні та орфанні захворювання. 
Міністерство охорони здоров’я планує, що один лікар 
обслуговуватиме 2000 хворих і отримуватиме заробітну плату у 
розмірі 35 тисяч гривень на місяць, тобто 420 тис. грн. на рік. Проте, 
якщо пацієнтів буде менше, то зарплата буде меншою; 

5) можливість відвідувати лікаря незалежно від місця реєстрації 
має забезпечити електронна система обліку інформації; 

6) створення госпітальних округів, які міститимуть лікарню І 
рівня (базові спеціальності), повинні обслуговувати не менше 120 тис. 
осіб, а округи із лікарнею ІІ рівня (вузькі фахівці, складне обладнання) – 
200 тис. осіб; 

7) створення національного страховика, який закуповуватиме 
медичні послуги для громадян. Міністерство охорони здоров’я 
передбачає, що ця модель страхової медицини фінансуватиметься з 
тих податків, які вже сплачуються і податкове навантаження не 
збільшиться. Медичне страхування буде універсальним. Протягом 
трьох років з’являться послуги, які покриватимуться за допомогою 
співоплати або приватного страхування, а на 100% державним 
страхування покриватиметься первинна допомога; 

8) створення реперфурзійних центрів, які будуть займатися 
лікуванням пацієнтів із захворюваннями, що починаються несподівано 
(наприклад, серцево-судинні захворювання); 

9) перехід на міжнародні протоколи лікування, за допомогою 
яких регулюватимуться методи лікування, а також ліки, які виписує 
лікар. Таке рішення пов’язане з тим, що іноді фармацевтичні компанії 
співпрацюють із лікарнями, доплачуючи медикам за рекомендацію 
свого препарату. Національна служба здоров’я України затвердить 
список допустимих ліків, які пацієнт у разі хвороби отримає 
безкоштовно; 
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10) дійсні пільги у сфері медичного обслуговування 
залишаються чинними, а також гарантії повної оплати лікування для 
учасників антитерористичної операції; 

11) державні фінансові гарантії запроваджуються поступово, на 
первинному рівні— вже з січня 2018 року, на інших рівнях – до  
2020 року. 

Отже, законопроект містить зміни до чинного законодавства, 
які, передусім, стосуються фінансування послуг, які надаються 
медичними закладами та впровадження системи державного солідар-
ного медичного страхування. Основною перевагою законопроекту, на 
мою думку, відносно чинного законодавства, є надання державного 
гарантованого пакету, який дасть змогу населенню зменшити витрати 
у разі потреби у лікування. 

Я вважаю, що ця реформа є досить перспективною для розвитку 
системи охорони здоров’я України. Проте, існує ряд перешкод для її 
впровадження. По-перше, це потребує значних коштів, які не можуть 
бути виділені у повному обсязі із Державного бюджету, тому повна 
реалізація цієї медичної реформи відбуватиметься протягом тривалого 
періоду часу. Також, необхідне підвищення кваліфікації медичного 
персоналу, щоб гарантувати високий рівень обслуговування пацієнтів. 
Ще однією важливою вимогою, на мою думку, є подолання корупції 
на місцях надання медичних послуг, і тим самим підвищення довіри до 
медичних закладів. На мою думку, ця реформа є доцільною, але 
потребує значних зусиль для її реалізації. 

 
1. Законодавчі ініціативи парламентського Комітету з питань 

охорони здоров’я з адаптації системи охорони здоров’я до 
європейських стандартів: Офіційний веб-портал Верховної Ради 
України.[Електронний ресурс].- Доступ до ресурсу: 
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/145833.html2.Офіційний веб-портал 
Комітету з питань охорони здоров’я. [Електронний ресурс].- Доступ до 
ресурсу: http://komzdrav.rada.gov.ua/news/main_news/73383.html.3.Проект 
Закону про Державний бюджет України на 2018 рік. Офіційний веб-
портал Верховної Ради України. [Електронний ресурс].- Доступ до 
ресурсу:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62551 
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ ТА СПОСОБИ 
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НИМ 

 
Сьогодні серед учених-економістів немає єдиної думки щодо 

визначення сутності державного боргу. Так, В. Федосов, С. Огородник 
і В. Суторміна вважають, що “державний борг – це сума заборго-
ваності за випущеними й непогашеними внутрішніми позиками, а 
також сума фінансових зобов’язань країни щодо іноземних кредиторів 
на певну дату” [3, с. 47]. А. Панчук стверджує: “Державний борг – це 
сума накопичених зобов’язань держави, враховуючи відсотки за 
користування позиченими коштами” [2, с. 3]. Т. Вахненко визначає: 
“Державний борг – це сума фінансових зобов’язань сектора загального 
державного управління, які мають форму договірних, стосовно 
внутрішніх і зовнішніх кредиторів, щодо відшкодування залучених 
коштів (одержаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг) та 
виплати відсотків (чи без такої виплати)” [1, с. 26]. Незважаючи на 
відмінності у трактуванні сутності економічної категорії “державний 
борг”, спільним є визначення його як “зобов’язань держави”, що і 
прийматимемо у власних дослідженнях. 

У табл. 1 наведено дані про величину та динаміку державного 
боргу України за 2012-2017 рр. 

Таблиця 1 
Величина та динаміка державного боргу України за 2012-2017 рр. 

Дата 

Державний борг Внутрішній борг Зовнішній борг 

ВВП, млн. 
грн. 

Співвід-
ношення 
державного 
боргу до 
ВВП, % 

Сума, 
млн. грн. 

Л
ан
цю
го
ви
й 

 
пр
ир
іс
т, 

%
 

Сума, 
млн. грн. 

Л
ан
цю
го
ви
й 

 
пр
ир
іс
т, 

%
 

Сума, 
млн. грн. 

Л
ан
цю
го
ви
й 

 
пр
ир
іс
т, 

%
 

01.01.2012 473121,6 - 173707,7 - 299413,9 - 1408889 35,9 
01.01.2013 515510,6 8,95 206510,7 18,88 308999,8 1,19 1454931 36,6 
01.01.2014 584114,1 13,5 284088,7 37,56 300025,4 -2,90 1566728 40,1 
01.01.2015 1100564,0 88,41 488866,9 72,08 611697,1 103,8 1979458 70,2 
01.01.2016 1572180,2 42,85 529460,5 8,30 1042719,6 70,46 2383182 79,4 
01.01.2017 1929758,7 22,74 689730,0 30,27 1240028,7 18,92 2627908 73,4 

Джерело: сформовано автором за даними [5] 
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Як бачимо за даними табл. 1, з 01.01.2015 р. сукупний обсяг 
державного боргу України збільшився з 1100564,0 млн. грн. до 
1572180,2 млн. грн., станом на 01.01.2016 року, тобто його приріст 
становив 42,85%. За станом на 01.01.2017 р. загальний державний борг 
України становив 1929758,7 млн. грн., збільшившись у порівнянні з 
попереднім роком на 22,74%. Має місце постійне зростання 
державного боргу України.  

Також можемо спостерігати тенденцію зростання співвідношення 
державного боргу України до ВВП. На початок 2013 р. загальний 
державний борг України щодо ВВП становив 36,6%. Впродовж останніх 
5 років це співвідношення постійно зростає і на 01.01.2017 р. становило 
73,4%. Тобто в ситуації постійно зростаючого державного боргу, 
економічного зростання України не спостерігається.  

Задля забезпечення економічного зростання України 
необхідним є здійснення оптимального управління державним боргом 
країни. Д. Ізюмський стверджує, що основними напрямами оптимізації 
боргової політики держави є:  

- утримання помірної величини державного боргу України,  
- збалансування структури державного боргу України,  
- оптимізація залучення позикових коштів для потреб держави 

й підвищення ефективності їхнього використання [4].  
Також на сучасному етапі потрібно збільшити контроль за 

наданням державних гарантій щодо повернення кредитів та активізувати 
залучення дешевих довгострокових зобов’язань, удосконалити 
нормативно-правову базу боргової політики країни тощо.  

Основою своєчасного та повного повернення кредитних ресурсів є 
їхнє використання в економіці у напрямі її розвитку та підвищення 
ефективності, адже збільшення обсягів виробництва, підвищення якості 
продукції дають змогу покращувати конкурентні позиції України на 
світовому рівні. Окремим напрямом розвитку та удосконалення боргової 
політики України є створення боргових інструментів, які дозволять в 
повному обсязі використати накопичений інвестиційний потенціал в 
Україні й сприятимуть пошуку більш ефективних, аніж державний 
кредит, способів фінансування бюджетного дефіциту.  

Отже, оптимізація обсягу та структури державного боргу 
України потребує розроблення цілісної стратегії щодо управління ним. 
Під час розроблення такої стратегії необхідно враховувати обсяги 
державного боргу та окремих його компонент, співвідношення 
державного боргу до  ВВП і сприяти забезпеченню перевищення 
темпів зростання ВВП над темпами зростання державного боргу. Ця 
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стратегія має узгоджуватися на державному рівні та не суперечити 
іншим напрямам управління країною.  

 
1. Вахненко Т. П. Державний борг України та його економічні 

наслідки / Т. П. Вахненко. – К. : Альтерпрес, 2000. – 152 с. 2. Панчук А. В. 
Державний кредит / А. В. Панчук – К. : Держ. торг.-екон. ун-т, 1995. – 20 
с. 3. Федосов В. М. Государственные финансы / Федосов В. М., Огородник 
С. Я., Сутормина В. М. – К. : Лыбидь, 1991. – 342 с. 4. Державний борг в 
Україні [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/11_izyumsky.htm. 
5.Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. − Режим 
доступу: http://index.minfin.com.ua/index/gdp/ 
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ТРAКТУВАННЯ СУТНОСТІ  
ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ГРОШОВИЙ РИНОК»  

 
Важливою складовою ринкового механізму економіки є 

грошовий ринок. Поняття «грошовий ринок» в економічній літературі 
не має чіткого, однозначного тлумачення. Суперечки навколо терміну 
грошовий ринок спричинені тим, що немає законодавчого тлумачення 
його змісту. 

Першими досліджувати грошовий ринок почали А. Маршал,  
Д. Рікардо, А. Сміт, а продовжили вже у ХІХ-ХХ ст. Д. Патінкін, А. 
Пігу, Ж.-Б. Сей, І. Фішер Й. Шумпетер. Т. Г. Сaвченко виокремлено 
три основні підходи до трaктувaння економічної категорії «грошовий 
ринок» [1]. 

До предстaвників першого підходу нaлежaть A. Демківський,О. 
Зaйцев, Б. Луців, К. Мaкконнелл, С. Брю, В. Опaрін, В. Aвтономов, Д. 
Пирс, М. Сaвлук, Б. Скоков. Вони ввaжaють, що грошовим ринком є 
будь-який ринок позикових коштів, нa якому купується тa продaється 
специфічний товaр – гроші. Нa думку предстaвників другого підходу 
грошовий ринок – це ринок нa якому здійснюються депозитно-
кредитні оперaції короткострокового хaрaктеру. До тaких вчених 
нaлежaть A. Aзриліян, С. Ільїнa, В. Шило, В. Кислa, М. Лaпустa, П. 
Нікольський, І. Лютий, С. Мaсловa, A. Мороз, Б. Райзберг, Л. 
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Лозовський. Третій підхід трaктувaння грошового ринку є найвужчим. 
Його представниками є Р. Міллер, Д. Ван-Хуз, В. Шимов, В. 
Каменков. Вони вважали, що грошові ринки – це ринки, на яких 
купуються та продаються короткострокові (до 1 року) фінансові 
(боргові) інструменти.  

У нормативно-правових актах та законодавстві України не 
нaводиться визнaчення категорії «грошовий ринок», хоча у Зaконі 
Укрaїни «Про Нaціонaльний бaнк Укрaїни» використовується поняття 
«грошово-кредитний ринок», проте його тлумачення не наведено [2]. 

Отже, грошовий ринок – це частина ринку, де реалізується 
попит та пропозиція на гроші [3]. 

 
1.Савченко Т. Г. Грошовий ринок, сутність, структура та 

інструменти / Т. Г. Савченко // Проблеми і перспективи розвитку 
банківської системи України. –2011. – Вип. 31. – С. 257-266. 2. Закон 
України «Про Національний банк України» [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/679-14. 3. Гроші 
та кредит : підручник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. Ю. Кондрат, Н. Б. 
Ярошевич. – Львів: Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. – 412 с. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 

Фінансова стабільність в країні залежить від ефективності 
функціонування фінансового ринку держави, який в свою чергу 
складається із певних сегментів. Одним із таких сегментів є валютний 
ринок. В умовах нестабільного розвитку, економічної кризи та 
коливання курсу національної одиниці дослідження та врівноваження 
стану валютного ринку є необхідним першим кроком до стабільної 
економіки.  

Валютний ринок забезпечує обіг багатьох валютних цінностей, 
найпоширенішою з яких є іноземна валюта. Українська гривня по 
відношенню до іноземних валют є дуже нестабільною. На рис. 1 
представлено динаміку офіційного курсу гривні за 2013 – 2017р.   
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Рисунок 1. Динаміка офіційного курсу гривні до дол. США та євро 

за 2013 – 2017р. [1,2] 
 

Як бачимо, стабільна ситуація прослідковується у 2013 році. 
Надалі курс гривні по відношенню до долара США зростає і за 
досліджуваний період вартість долара США зросла на 224,23%. 
Коливання курсу гривні в період з 2014 по 2015р. здебільшого 
спричинене ситуацією на сході країни та економічною кризою, що 
розвинулася на фоні цієї ситуації. 2016 – 2017рр. були для України 
стабілізаційними, адже за цей період вартість долара зросла всього 
лиш на 3,04%. Прослідковується зниження курсу в липні та його 
зростання у січні за період 2016-2017рр. Можна стверджувати, що 
основною причиною таких коливань є сезонність: відсутність 
потреби в імпорті енергоносіїв, продаж долара зі сторони аграріїв 
та й навіть громадяни, які свою відпустку проводили на території 
України. Також позитивним фактором стало підвищення цін на 
світових ринках на українську продукцію. 

Проте, судячи з офіційного курсу гривні до євро, проблеми 
все ж таки є. Таке зростання іноземної валюти вказує на зміцнення 
її позицій через загальне зростання економіки ЄС. В цьому році 
навіть зафіксовано курс гривні до одиниці євро у сумі 30,39 грн. 
(дані за липень).  

Незважаючи на певну стабілізацію гривні, українці не стали 
більше довіряти національній валюті. Про це свідчать дані у 
таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Оборот готівкової іноземної валюти у 2015 – 2017р., млн. грн. [1] 

Показники 
валютного 
ринку 

України за 
2017 рік 

Січень 
2015 

Липень 
2015 

Січень 
2016 

Липень 
2016 

Січень 
2017 

Липень 
2017 

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України: 
Із безготівковою іноземною валютою (млн. дол. США в еквіваленті) 
продажу 4 844,7 4 812,0 3 998,5 4 861,2 2 724,7 3 981,9 
купівлі 5 162,4 4 739,8 3 934,9 5 050,8 2 724,7 3 981,9 

Із готівковою іноземною валютою (млн. дол. США в еквіваленті) 
продажу 109,0 44,3 39,5 44,5 144,4 597,5 
купівлі 89,6 223,6 154,2 425,5 197,8 791,3 
 
З таблиці видно, що дані показники є взаємозв’язаними із 

показниками рисунку 1. Зростання курсу гривні по відношенню до 
долара призвело до зменшення кількості і вартості валютних операцій. 
Проте варто зазначити, що більшість валютних операцій здійснюють 
юридичні особи в безготівковій формі. Така кількість операцій 
перевищує попит на валюту зі сторони фізичних осіб майже в 7 разів, 
що зумовлено бідністю населення та неможливістю заощаджувати свій 
капітал у формі валюти. Прогнози експертів вплинули на дії українців, 
які знову почали вкладати свій капітал у валюту з початком 2017р. 

Така швидка реакція зі сторони споживачів на валютному ринку 
та неефективність грошово-кредитної політики, що й регулює валютні 
операції, призводить до дисбалансу на ринку України. Ситуація, що 
склалася, погано впливає і на фінансові результати діяльності 
економічних суб’єктів, і на функціонування держави в цілому.  

Щодо майбутнього курсу гривні по відношенню до долара, то 
він становитиме 29,3 грн./дол. [3]. Така тенденція знову ж таки вказує 
на помітні проблеми економіки країни. Можна стверджувати, що вслід 
за зростанням курсу зменшаться операції з іноземною валютою. Проте 
такі коливання, спричинені сезонністю та інфляцією, будуть невеликими, 
що свідчитиме про деяку стабілізацію валютного ринку та економіки 
країни в цілому. 

 
1. Показники валютного ринку України, 08’2017 

[Електронний ресурс]: за даними Національного банку України.- 
Режим доступу: https://bank.gov.ua/2.Архів основних тенденцій 
валютного ринку України 2002-2015 роки[Електронний ресурс]: за 
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даними Національного банку України.- Режим доступу: 
https://bank.gov.ua/ 3. Проект Закону про Державний бюджет України 
на 2018 рік [Електронний ресурс]: за даними Верховної Ради України.-  
Режим доступу: http://rada.gov.ua 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В РЕФОРМУВАННІ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
Одним із основних завдань суспільного розвитку України є 

зміцнення засад демократичної, правової держави та громадянського 
суспільства. Досягнення успіхів у цьому значною мірою обумовлюється 
рівнем відносин між державою та територіальними громадами, який 
повніше розкривається в системі місцевого самоврядування. Тому нині 
актуальним є питання оптимального розподілу повноважень між 
органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на 
різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципами 
субсидіарності та децентралізації. 

Децентралізація — це передача повноважень за  планування та 
реалізацію ресурсного забезпечення, розподілу й інших компонентів 
соціального управління від центральних органів державної влади до 
регіональних, місцевих органів державної виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування [2]. Цей процес дозволяє людям нести 
відповідальність за своє життя та добробут, надавши повноваження і 
ресурси від держави на якомога нижчий рівень. 

Експерти вважають, що  децентралізація в реформуванні місцевого 
самоврядування України веде до зміцнення його ролі та статусу, а також 
відкриває значні перспективи для забезпечення його спроможності 
самостійно вирішувати питання місцевого життя, зокрема підвищення 
ролі громадян, їх впливу на процес прийняття та втілення рішень щодо 
забезпечення умов соціального та економічного розвитку суспільства. 

Децентралізація в Україні стала певною глобальною 
перебудовою моделі управління в державі та створення ефективної 
системи територіальної організації влади відповідно до положень 
Європейської хартії місцевого самоврядування [4]. Це чи не єдина 
реформа, яка показала успішність з її першого етапу. 
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У 2014 році були ухвалені базові нормативні документи, 
окреслені певні бачення реформи, але головною подією 
децентралізації стало ухвалення 5 лютого 2015 р. Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», яке дало початок 
дуже важливому процесу укрупнення базових територіально-
адміністративних одиниць в Україні [3]. 

Станом на 08.09.2017 в Україні створено 648 об’єднаних 
територіальних громад,  201 очікує перших виборів, а  34 – рішення 
ЦВК про призначення перших виборів [1]. Такі об’єднані 
територіальні громади самостійно формують і наповнюють свої 
бюджети з податків, які залишаються у їх розпорядженні та отримують 
напряму від держави фінансову підтримку. Ці громади самі 
вирішують, наприклад, як і коли будувати школи, відкривати медичні 
кабінети чи ремонтувати дороги. 

Держава надає до місцевих бюджетів кошти у вигляді цільових 
субвенцій, які призначаються виключно на конкретні цілі, зокрема 
освіту та медицину в громадах, на зарплати вчителям та лікарям, та у 
вигляді дотацій з різноманітних державних фондів. Так, держава вже 
зараз підтримує новостворені громади фінансово з Фонду 
регіонального розвитку на зведення різноманітних об’єктів 
інфраструктури. 

У 2018 році з Державного бюджету Державному фонду 
регіонального розвитку буде виділено 8,1 млрд грн. Ще 1,9 млрд грн 
складе субвенція на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад.  У цілому ресурс місцевих бюджетів на 2018 
рік складе 520,72 млрд грн. Прогнозний обсяг доходів місцевих 
бюджетів визначено у сумі 250,38 млрд грн. Обсяг міжбюджетних 
трансфертів, що надаються з Державного бюджету місцевим 
бюджетам, передбачено у сумі 278, 996 млрд грн [2]. 

Отже, децентралізація відкриває значні перспективи та 
можливості органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати 
питання розвитку інфраструктури, соціально-економічного розвитку 
територіальної громади, а також надає можливості громадянам 
впливати на процес прийняття рішень. Координація всіх галузевих 
реформ із децентралізацією формує згуртованість держави, що є 
головною запорукою успіху. 

 
1. Децентралізація влади . Моніторинг процесу децентралізації 

влади та реформування місцевого самоврядування станом на 8 
вересня 2017 року [Електронний ресурс] / Децентралізація влади.  – 
2016. – Режим доступу до ресурсу: 
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http://decentralization.gov.ua.infographics/item/id/45.2. Децентралізація 
влади. Децентралізація у Державному бюджеті 2018 [Електронний 
ресурс] / Децентралізація влади. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 
http://decentralization.gov.ua/infographics/item/id/48. 3. Сас О. Що таке 
децентралізація і навіщо вона всім нам? - простими словами про 
реформу [Електронний ресурс] / О. Сас. – 2016. – Режим доступу до 
ресурсу: http://decentralization.gov.ua./news/item/id/1862. 4. Тарасенко Т. 
Проблема децентралізації в реформуванні місцевого самоврядування в 
Україні / Т. Тарасенко. // 21. – 2014. – №2. – С. 277–287.  
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ДІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ КРАЇНИ  

 
Приймаючи до уваги розвиток української економіки в умовах 

окупації частини території України, відкритої війни ,яку веде РФ на 
сході нашої країни, довготривалої політичної кризи, несприятливої 
кон’юнктури на зовнішніх ринках та значного зростання інфляції , 
варто звернути увагу на розвиток фінансової системи України через 
функціонування Національного банку України, адже саме від нього 
залежить стабільність української валюти-гривні, банківської системи 
та економіки у цілому, що є актуально в сучасній Україні. 

В нашій державі виконання функцій центрального банку 
покладено на НБУ. Відповідно до Закону України «Про Національний 
банк України» функції та повноваження, передбачені Конституцією 
України та даним законом, Національний банк здійснює самостійно [1]. 

Однією з головних функцій фінансового сектору, і цим має 
опікуватися Національний банк України, є забезпечення реального 
сектору економіки доступними кредитними ресурсами. Відповідно до 
статистики 2016 року відношення кредитів до ВВП становить менше 
49%, що спричиняє «висушування» економіки України. Сьогодні 
Україна займає 7-ме місце за дороговизною кредитів, тобто у нас одні 
з найдорощих кредитів у світі. Також зростає заборгованість України 
за Державним боргом – який на 31 грудня 2016 року досягнув 1 929 
759 млн грн. В цей же час НБУ набирає нові державні кредити, 
переважно закордонні [2]. 

 Нацбанк встановив штучні регуляції і експортери не хочуть 
завозити ні долари, ні євро в країну, і через це Україна втрачає інвестиції, 
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які вимиваються з економіки. Національний банк повинен сприяти 
розвитку реального сектору економіки, який в свою чергу повинен 
обслуговуватися фінансовим сектором. Зусилля повинні бути спрямовані 
на створення робочих місць, залучення інвестицій і збільшення експорту, 
а якщо цього не відбувається, це значить, що НБУ не підтримує розвиток 
економіки, а спостерігає за вільним її падінням [2]. 

Отже, виходячи з вищесказаного можна стверджувати, що  робота 
Національного банку України є вкрай незадовільною. Даний орган не 
виконує свою основну функцію – стабілізацію грошової одиниці, а довіра 
українців до банківської системи фактично зруйнована. 

 
1. Закон України « Про Національний банк України: від 

20.05.1999 р. № 679-XIV // Офіційний вісник України. – 1999. - №24. – 2 
лип. – 1999; 2.Головна проблема НБУ 2016 рік [Електронний ресурс]– 
Режим доступу: https://m.biz.nv.ua/ukr/experts/glashyuk/golovna-
problema-nbu-276418.html 

Якуц Т. І. 
гр. ФК-32, Інститут економіки і менеджменту  

Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів Коць О. О. 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НБУ 
 

Регулювання облікової ставки є одним із інструментів грошово-
кредитної політики, що використовує НБУ для зміни пропозиції 
грошей в країні. Облікова ставка вказує, якою є ціна кредитних 
ресурсів для банків, якщо вони залучатимуть їх у НБУ. 

Облікова ставка НБУ постійно змінюється, відображаючи 
реакцію на зміну економічної ситуації в країні та потреби у зміні 
пропозиції грошей, що обслуговує економіку.  

 
Рис. 1. Динаміка облікової ставки НБУ за 2000-2017 рр. 
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У 2016 р. ставка рефінансування становила зменшилася з 23,75 
до 17,3.  У 2015 році облікова ставка НБУ зросла з 19,5% до 22%. У 
період з 04 березня до 27 серпня  2015 р. облікова ставка перебувала в 
своєму максимальному річному значенні – 30%. За весь період роботи 
НБУ мінімальний рівень показника було зафіксовано на рівні 6,5%, 
який встановлювався з 13 серпня 2013 р. до 14 квітня 2014 р. За період 
існування НБУ максимальний рівень облікової ставки був в жовтні – 
грудні 1994 р. – 300% [1]. Тобто у кризові роки НБУ максимально 
знижує рівень облікової ставки – робить кредитні ресурси для банків 
доступними та недорогими. А от у період економічного піднесення – 
навпаки – підвищує облікову ставку, стимулюючи банки до пошуку 
можливостей залучення кредитних ресурсів з інших джерел. 

 
1.Офіційний сайт НБУ. Облікова ставка [Електронний ресурс]– 

Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?show 
Hidden=1&art_id=53647&cat_id=12057279&ctime=1448979308293.  
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СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ 

ФОНДОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ 
НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 
Сучасний стан розвитку України пов'язаний із значними 

причинами внутрішнього та зовнішнього характеру. Результатом 
фінансово – економічної кризи стали проблеми платіжного балансу, 
зниження ВВП, зростання інфляції, девальвація національної валюти, 
значне скорочення сировинних доходів, масове безробіття, крах 
банківської системи, відсутність соціальних гарантій, скорочення 
можливостей доходів регіону. 

Актуальність теми полягає в тому, що недостатність внутрішніх 
ресурсів для національної економіки вимагає пошуку шляхів залучення 
фінансових ресурсів за допомогою тісної співпраці з міжнародними 
фінансовими інститутами. Сьогодні Україна  знаходиться в стані 
фінансово-економічної і воєнної кризи, її економічна діяльність 
неможлива без залучення іноземного капіталу, тому співробітництво 
України з  міжнародними фінансовими інституціями є дуже важливим. 

Найбільшим кредитором України з-поміж міжнародних 
фінансових інституцій є Міжнародний Валютний Фонд (МВФ), де  
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Україна стала його членом у 1992 р. відповідно до Закону України 
"Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнарод-
ного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової 
корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього 
агентства по гарантіях інвестицій"[1]. 

Починаючи з 1994 р. держава отримує від МВФ кредити Stand – 
by, частина цих коштів була направлена на фінансування дефіциту 
платіжного і торгівельного балансів, а також поповнення золотовалют-
них резервів країни[2]. 

На сьогодні Україна перебуває на шостому етапі співробіт-
ництва. Це характеризує момент заміни існуючої програми Stand – by 
на довготермінову програму Extended Fund Facility (EFF) та виділення 
Україні 17,5 млрд. дол. США, яка передбачає фінансування заходів з 
економічної і фінансової стабілізації країни[3]. Відсоткова ставка по 
кредиту EFF складає 3,05% річних. Для порівняння середня ставка за 
кредитами, які активно залучала Україна впродовж 2015 - 2017 років, 
складала в середньому близько 9%. Механізм Розширеного 
Фінансування покликаний підвищити рівень резервів Національного 
банку України, запобігти відтоку капіталу, посилити заходи, прийняті 
Урядом для стабілізації платіжного балансу країни, та допомогти 
Україні подолати структурні проблеми в її економіці завдяки 
проведенню назрілих реформ[3]. 

 
Таблиця 1  

Розмір державного траншу, виданий Україні МВФ 

№ Рік видачі Сума траншу 
1 2015 5 млрд. грн. 
2 2015 1,7 млрд. грн. 
3 2016 1 млрд. грн. 
4 2017 -  

*складена автором 
 
Необхідно зазначити, що від постійного взяття кредитів суттєво 

збільшується зовнішня заборгованість. Сукупний прямий і 
гарантований державний борг України станом на 30 червня 2017 року 
зріс на 0,44%, або на 330 млн. дол. - до 75,01 млрд. дол., що складає 
майже 80% від річного ВВП країни. При цьому прямий зовнішній борг 
за місяць збільшився на 150 млн. дол.  - до 37,24 млрд. дол. [4]. 

 Розглядаючи перспективи майбутньої співпраці України з МВФ 
-  партнерство є досить важливим з огляду на необхідність збереження 
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належного іміджу країни, який сприятиме підвищенню кредитного 
рейтингу нашої держави на світових фінансових ринках. Тому, 
співпраця з Міжнародним валютним фондом має велике значення для 
реформування економіки України, адже, соціально - економічна 
ситуація України є досить складною і залучення зовнішніх позик є 
необхідним процесом.  

З вище сказаного випливає, що співпраця України з Міжнародним 
валютним фондом повинна базуватись на проведенні структурних, 
економічних реформ. Проте уряд країни має враховувати, що умови 
отримання кредитів від МВФ є важким тягарем для України, адже вони 
сприяють зниженню рівня життя населення, збільшенню державного 
боргу, що може призвести до повного краху країни. 

 
1.Закон України "Про вступ України до Міжнародного 

валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, 
Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку 
та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій // 
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 33. – С. 474. 2.Історія 
співробітництва України та МВФ [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.minfin.gov.ua/news/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mvf. 
3. Механізм розширеного фінансування. Офіційний сайт Міністерства 
фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://finmin.com.ua/news/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mehanizm-
rozshirenogo-kredituvannja. 4.Офіційний сайт Міністерства Фінансів 
України. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.minfin.gov.ua 
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ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В ГРОШОВИХ 
РОЗРАХУНКАХ 

 
У сучасних умовах стрімкий розвиток технологій має значний 

вплив на економіку, змінюються роль і форма грошей як засобу 
платежу, зростає популярність електронних валют, які здатні швидко 
реагувати на зміни віртуального ринку платежів. В даний час 
відбувається поширення обсягів використання криптовалюти в світі як 
інноваційного платіжного інструменту, тому питання використання 
цього платіжного засобу в Україні є актуальним. 

Криптовалюта – це віртуальна валюта, захищена 
криптографією, система платежів, заснована на новітніх технологіях і 
непідконтрольна жодному уряду. На сьогодні в світі існує близько 
1600 криптовалют, найвідомішою з яких є bitcoin. Bitcoin не 
випускаються центральними банками і не залежать від монетарної 
політики певної держави [1]. 

Курс криптовалюти bitcoin є дуже нестабільним, що можна 
побачити на рис. 1 [3]. 

 

 

Рис. 1. Динаміка курсу 
долара до bitcoin впродовж 

2010–2017 рр. 

Джерело: [3] 
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Аналізуючи даний графік бачимо, що коливання відбувається 
дуже різко, з 2013 року ціна за bitcoin почала стрімко зростати, а за 
останні 6 років курс з позначки 0,66 USD зріс до позначки близько 
1050 USD. Причиною такої зміни можна вважати зростання 
спекулятивного інтересу до цієї криптовалюти, зважаючи на її 
обмежену емісію. 

Міжнародна практика використання криптовалюти свідчить про 
те, що держави по-різному ставляться до її впровадження в обіг. 
Найбільшого поширення ця валюта набула в Англії, Данії, США, 
Нідерландах та Німеччині, проте в Росії та Китаї її використання було 
заборонено. Це можна пояснити новизною даного інструменту та тим, 
що вона носить децентралізований характер обігу і державні інститути 
не можуть впливати на трансакції учасників, окрім того немає єдиного 
універсального документа, який би регламентував використання 
цифрових валют. 

В Україні bitcoin набуває популярності починаючи з 2014 року, 
передумовою чого стала нестабільність гривні, мінливий курс валют та 
недовіра до банківської системи України. Україна займає 5 місце за 
кількістю користувачів bitcoin-гаманцями, bitcoin дуже популярні 
серед українських IT-фахівців [1]. 

Позиція української влади щодо використання крипто валюти 
наступна: bitcoin є грошовим сурогатом, який не має забезпечення 
реальної вартості. В роз’ясненні НБУ сказано, що використання на 
території України інших грошових одиниць і грошових сурогатів як 
засобу платежу забороняються. Всі ризики з використанням для 
розрахунків криптовалют несе учасник таких розрахунків [4]. 

До переваг використання криптовалюти у грошових 
розрахунках можна віднести: відсутність інфляції, анонімність, 
дешевизна в обслуговуванні, економія витрат на емісію. Проте, існує і 
ряд недоліків, а саме: відсутність законодавчо встановленого статусу 
валюти, нестабільність курсу, неможливість контролю за рухом 
капіталу через анонімність операцій, хакерські атаки та її 
використання  на чорному ринку  [2]. 

Отже, криптовалюта у сучасній системі міжнародних валютно-
фінансових та кредитних відносин є зручною формою електронних 
розрахунків та перспективною формою інвестування, її використання 
у світі та в Україні поступово збільшується. Використання крипто 
валюти  може забезпечити прискорення обігу капіталу, скорочення 
операційних витрат, мінімізацію впливу інфляції. Проте, використання 
криптвалюти становить певну небезпеку для фінансової системи 
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країни через її неконтрольованість і невизнання як законного 
платіжного засобу у багатьох країнах. 

 
1. Васильчак С. В. Використання крипто валют в сучасних економіч-

них системах України: перспективи та ризики / С.В. Васильчак, М. В. Ку-
ницька-Іляш, М. П. Дубина // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжиць-
кого. – 2017.- №. 76.-С. 19-25. 2. Ситник І. П. Особливості функціонування 
та перспективи використання світових крипто валют у платіжних 
системах http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=371526 / І. 
П. Ситник, О. С. Богдан // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. - 2016.-№ 4 
(46). - С. 149-152. 3. Bitkoin foundation Ukraine [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.bitcoinua.org/ 4. Офіційний сайт НБУ: розділ 
Офіційні повідомлення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=11879608 
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ФАКТОРИ  ВПЛИВУ НА СТРУКТУРУ АКТИВІВ, ЯКИМИ 

ПРЕДСТАВЛЕНО СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ КОМПАНІЇ 
 
Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що інвестиційна 

діяльність суб’єктів господарювання відіграє важливе значення для 
розвитку економіки держави. Велика частка цих інвестицій припадає 
саме на страхові компанії, які перерозподіляють значну частину 
фінансових ресурсів (страхових резервів), залучених в якості 
страхових премій. Зазначена актуальність обумовила мету роботи – 
визначення впливу факторів на напрямки інвестування страховими 
компаніями технічних резервів. 

Основними джерелами інвестиційної діяльності страхових 
компаній є власні кошти (статутний фонд, резервний фонд, 
нерозподілений прибуток); залучені кошти (поточні надходження 
страхових премій, резерви страхових внесків та відшкодувань, фонд 
запобіжних заходів) [1].  

Положення «Про обов’язкові критерії та нормативи достатності, 
диверсифікованості та якості активів страховика» вимагає 
розміщувати страхові резерви з урахуванням їхньої безпеки, 
прибутковості, ліквідності і диверсифікації. Основними факторами, що 
впливають на інвестиційну діяльність страховиків в Україні є: 
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інвестиційний клімат в країні, перелік фінансових інструментів, рівень 
розвитку фондового ринку, ризиковість, та дохідність інвестицій, 
період окупності, доступ до фінансової інформації, урегульованість 
ринку, інфляційні коливання, ліквідність інвестицій, законодавчо-
правова база [2]. 

Структура активів за напрямками інвестування резервів 
страховими компаніями представлена у табл. 1. 

Таблиця 1 
Структура активів, якими представлені технічні резерви 

страхових компаній у 2013-2017 рр.* 

Активи, якими представлені технічні 
резерви 

Питома вага , % 

на
 3

1.
12

.2
01

3 
р.

 

на
 3

1.
12

.2
01

4 
р.

 

на
 3

1.
12

.2
01

5 
р.

 

на
 3

1.
12

.2
01

6 

І п
ів
рі
чч
я 2

01
7 
р.

 

1) грошові кошти на поточних 
рахунках  12,70 13,30 11,40 13,20 11,70 

у тому числі в іноземній валюті  0,50 2,60 2,60 2,50 2,40 
2) банківські вклади (депозити)  42,20 37,60 44,70 46,40 45,30 
у тому числі в іноземній валюті 3,90 6,20 9,80 10,90 10,80 
3) банківські метали 0,00 0,03 0,02 0,03 0,01 
4) нерухоме майно 6,10 7,10 6,90 8,20 7,40 
5) акції 12,20 11,80 6,60 0,50 0,20 
6) облігації 1,80 1,20 0,80 1,90 2,80 
7) іпотечні сертифікати 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 
8) цінні папери, що емітуються 
державою  4,80 6,90 7,20 12,30 13,50 

9) права вимоги до перестраховиків  20,00 22,00 22,20 17,20 18,80 
10) інвестиції в економіку України   0,20 0,01 0,00 0,10 0,20 

* Побудовано автором за [3] 
 
Загальна сума активів, якими представлені технічні резерви 

страхових компаній зросла за аналізований період на 1451 млн.грн. або 
на 13%. Традиційно найвагомішим напрямком інвестування резервів у 
2013-2017 рр. є банківські вклади (депозити) в національній валюті, які 
показали позитивну динаміку – зростання на 4,2 млн.грн. або на 10%. 
Популярність такого напрямку вкладання коштів зумовлена низькою 
ризиковістю (гарантованою дохідністю), високою ліквідністю, 
низькими затратами часу та можливістю вкладання коштів без 
посередників. Другим за вагомістю інвестиційного портфеля напрямом 
є права і вимоги до перестраховиків, який у 2013-2015 рр. показав 
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позитивну динаміку (зростання  на 413 млн.грн. або на 18,6%, але вже 
у 2016 році – зниження на 50 млн.грн. або на 2,8%), фактичне значення 
прав та вимог до перестраховиків складає 17-22%. Варто відзначити 
також, що у періоду 2013-2017 рр. значне місце серед активів, якими 
представлено технічні резерви, займають гроші на поточних рахунках 
банків (зросли на 254,8 млн.грн. або 18,14%) і використовуються 
компаніями для  здійснення  розрахунків та виплат.  

Близько 16-18% упродовж періоду страхові компанії вкладають 
в цінні папери, найбільшу частку яких у 2013-2015 рр. займають саме 
акції. Проте варто відзначити, що вже у 2016 році збільшуються 
вкладення у цінні папери, емітовані державою, а вже у першому 
півріччі 2017 року їх частка в структурі активів складає 13,5%. 
Найбільшою їх перевагою є гарантована дохідність з найнижчим 
рівнем ризику, що в умовах нестабільності економіки є дуже 
привабливим і раціональним інструментом. Низьку частку інвестицій в 
нерухоме майно можна пояснити низькою ліквідністю вкладених 
коштів, нижчою прибутковістю, ніж банківських депозитів, 
складністю прогнозування майбутнього доходу через нестабільність 
економічної ситуації та інфляційні коливання. 

Отже, страхові резерви відіграють значну роль в розвитку 
національної економіки. Основними мотивами страховиків, які 
впливають на інвестиційний портфель, є прагнення забезпечення 
високої ліквідності, середній рівень дохідності при прийнятному 
ризику, уникнення «специфічних» активів навіть при загрозі 
недиверсифікованості інвестиційного портфеля. Стан інвестиційної 
діяльності страхових компаній все ще не може задовольняти як самих 
страховиків з точки зору прибутковості та нормалізації фінансових 
потоків, так і державу в частині використання інвестиційного 
потенціалу страхових компаній як інституціональних інвесторів. 

 
1. Федоренко М.С. Інвестиційна діяльність страхових компаній 

в Україні / М.С. Федоренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - 
№ 9. - С. 21-23. 2. Інвестиційна діяльність страхових компаній /  
А.М. Нерус // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2016. -  
№ 12(2). - С. 105-110. 3. Інформація про стан і розвиток страхового 
ринку України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ  
 
Сутність активів детально розкривається через їх 

класифікацію. Це дозволяє врахувати зміст та особливості окремих 
видів активів та досягти максимального результату. 

За результатами аналізу наукових робіт в даному напрямі 
можна виділити такі класифікаційні ознаки (рис. 1): 

 

Рис. 1. Класифікація активів страховиків 
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1) за рівнем ліквідності активи можна розмежувати на 
високоліквідні, низьколіквідні, неліквідні. Хоч такий підхід є умовним, 
він дає можливість оцінити здатність компаній швидку конвертувати 
наявні активи у грошові кошти; 

2) залежно від сфери страхування розрізняють активи компаній 
зі страхування життя та активи компаній, що здійснюють інші види 
страхування; 

3) за сферою використання серед активів можна виділити 
універсальні та виключно страхові. До останніх належать залишок 
коштів у централізованих страхових резервних фондах (кошти у 
централізованих страхових резервних фондах, зокрема, які 
перебувають в управлінні Моторно-транспортного страхового бюро 
України, але які належать страховикам), депозити перестрахування 
(суми за угодами перестрахування, які характеризуються передачею 
незначного страхового ризику або відсутністю передачі страхового 
ризику і використовуються переважно як засіб оптимізації грошових 
потоків у короткостроковій та середньостроковій перспективі) та 
частка перестраховика у страхових резервах (сума частки 
перестраховиків у страхових резервах кожного виду відповідно до 
вимог чинного законодавства); 

4) залежно від ролі у страховому бізнесі активи можна поділити 
на ключові (грошові кошти, фінансовій інвестиції тощо) та допоміжні 
(основні засоби, нематеріальні активи); 

5) за можливістю інвестувати кошти страхових резервів 
відповідно до чинного законодавства серед активів виділяють 
дозволені (грошові  кошти  на  поточному рахунку, банківські вклади, 
акції, облігації, іпотечні  сертифікати, банківські метали та інші) та 
заборонені; 

6) залежно від передачі у зовнішнє управління активи 
розмежовують на ті, що передані у зовнішнє управління, зокрема 
компаніям з управління активами, та внутрішні активи. 

Така класифікація активів страховиків сприяє розкриттю їх 
економічної природи, особливостям застосування у страховій сфері, та 
дає можливість приймати більш виважені управлінні рішення 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 
 

Важливе значення для інвесторів, керівництва компанії, 
страхувальників та державного регулятора  має оцінка управління 
капіталом страховика. Рішення інвесторів, як діючих, так і потенційних, 
прийнятті з урахуванням результатів такої оцінки, матимуть вищий рівень 
об’єктивності та економічної доцільності, що є досить важливим в умовах 
незначного рівня розвитку фінансового ринку, в порівняні з розвиненими 
країнами. Актуальність даного питання для керівництва страховиків 
пов’язана з виявленням слабких та сильних сторін компанії та 
можливістю співставлення з результатами оцінки ефективності 
управління капіталом страховиками–конкурентами.  

На підставі вивчення методик рейтингової оцінки діяльності 
страховика, розроблених державним регулятором, виділено 9 
фінансових коефіцієнтів та розроблена шкала їх оцінки, що забезпечує 
створення інформаційної бази для оцінки управлінських рішень щодо 
достатності та ефективності використання капіталу  (табл. 1.)  

З метою більш розширеного аналізу доцільно визначити 
інтегральну оцінку управління капіталом страховика. Для цього за 
кожен показник, що відповідає рекомендованому значенню компанія 
отримує оцінку 1, за кожен показник, що не відповідає таким 
значенням оцінка складає 0 (табл. 2).  

Серед 10 найбільших страхових компаній за версією журналу 
«Insurance TOP» у 2016 році найвищий рейтинг управління капіталом 
страховика мають «ІНГО Україна», «АХА СТРАХУВАННЯ», «УНІКА», 
«ТАС», «Українська страхова група» - ці компанії характеризується 
високим рівнем управління капіталом та мають суттєвий потенціал до 
зростання. 
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Таблиця 1. 
Запропоновані показники оцінки управління капіталом 

страховика* 

№ з/п Фінансовий коефіцієнт Формула розрахунку Рекомендова
не значення 

1 Показник автономії капіталу 100 %× (Власний капітал) 
/ (Активи) 

Не менше 
50 % 

2 
Показник відношення 
власного капіталу до 
страхових резервів 

100 %× (Власний капітал) / 
(Страхові резерви) 

Не менше 
30 % 

3 Показник ризику страхування 100 %× (Власний капітал) / 
(Страхові премії) 

Не менше 
30 % 

4 Показник відношення 
страхових премій до виплат 

100 %× (Страхові премії) / 
(Страхові виплати) 

Не менше 
100 % 

5 Достатності страхових 
резервів (на основі премій) 

100 %× (Страхові резерви) / 
(Страхові премії) 

Не менше 
100 % 

6 Достатності страхових 
резервів (на основі виплат) 

100 %× (Страхові резерви) / 
(Страхові виплати) 

Не менше 
100 % 

7 Темп приросту активів 
страховика 

100 %× ((Активи страховика на 
кінець періоду) / (Активи 

страховика на початок періоду) - 1) 

Не менше 
0 % 

8 Темп приросту капіталу 
страховика 

100 %× ((Власний капітал 
страховика на кінець періоду) / 
(Власний капітал страховика на 

початок періоду) - 1) 

Не менше 
0 % 

9 Темп приросту страхових 
резервів страховика 

100 %× ((Страхові резерви на 
кінець періоду) / (Страхові резерви 

на початок періоду) - 1) 

Не менше 
0 % 

* складено автором 
Таблиця 2. 

Шкала оцінки управління капіталом* 
Рейтин
г 

Значення 
загальної оцінки Характеристика 

А 7-9 
Компанія характеризується високим рівнем 
управління капіталом та має суттєвий потенціал до 
зростання 

В 4-6 
Компанія характеризується середнім рівнем 
управління капіталом та має потенціал до зростання 
порівняно з іншими страховиками 

С 1-3 
Компанія характеризується низьким рівнем управління 
капіталом та не має суттєвого потенціалу до зростання  

* складено автором 
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Запропоновані нами зміни спрямовані на подолання 
інформаційної асиметрії на страховому ринку України, що негативно 
впливає на інвестиційну привабливість, як страхового ринку, так і 
окремих страховиків. 

 
1. Александрова М.М. Порядок здійснення рейтингової оцінки 

страховика  / М.М. Александрова, А.Ю. Полчанов // Вісник 
Житомирського державного технологічного університету / Серія: 
Економічні науки. – 2008. – № 1 (43). – С. 227–233.2. Нагайчук Н.Г. 
Управління капіталом страхової компанії / Н.Г. Нагайчук // Фінанси 
України. - 2008. - № 11. - С. 106-116.3. Полчанов А.Ю. Стратегічний 
фінансовий аналіз як ключовий етап формування фінансової стратегії 
страхової компанії / А.Ю. Полчанов // Вісник Житомирського 
державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – 
2011. – № 2 (56). – С. 185–188. 
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ВІДМІННОСТІ МІЖ ПОНЯТТЯМИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 
 

Поняття фінансова стійкість та платоспроможність страхової 
компанії досить тісно пов’язані між собою проте, не слід їх 
ототожнювати. Фінансова стійкість – це одна з найважливіших 
характеристик поведінки будь-якої організації в ситуації зовнішніх і 
внутрішніх змін. Стійкість страхових компаній є не лише важливою 
передумовою їх виживання в сучасних умовах, але й запорукою 
успішної реалізації їх місії та стратегічних цілей діяльності. Попри це, 
до сьогодні немає чіткого нормативно визначеного поняття «фінансова 
стійкість страховика» [2]. Досить вдалим та повним є визначення 
наведене Бойко А.О. «Фінансова стійкість страхової компанії – це 
комплекс дій (фінансового, інвестиційного та організаційного 
характеру), направлених на постійну підтримку балансу між витратами 
і зобов’язаннями страховика та фінансовими ресурсами, необхідними 
для їх покриття або виконання, в результаті чого досягається 
ефективний розвиток страхової компанії незважаючи на зміну 
зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування економіки» [1]. 

Найважливішою характеристикою фінансової надійності 
страховика виступає його платоспроможність. Тобто платоспромож-
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ність є однією зі складових фінансової стійкості. Вважається, що 
платоспроможність є специфічним проявом фінансової надійності 
страховика, оскільки відображає його здатність сплачувати свої 
зобов'язання в будь-який момент часу. В цьому сенсі поняття 
платоспроможності наближається до поняття ліквідності. Фінансовим 
забезпеченням платоспроможності виступає капітал страховика у 
ліквідній формі. 

Виходячи з характерних особливостей діяльності страхових 
компаній розрізняють дві сторони з яких можна оцінити фінансову 
стійкість страховика, а саме: 

– фінансова стійкість страхової компанії як юридичної особи, 
що займається господарською діяльністю з надання послуг; 

– фінансова стійкість страхової компанії за вимогами, що 
ставляться до страхових компаній як до суб’єктів фінансового ринку. 

Фінансова стійкість страхової компанії як юридичної особи 
полягає у ефективному співвідношенні власного і позикового капіталу 
у структурі фінансових ресурсів страхової компанії, що здатне 
забезпечити необхідний рівень платоспроможності і ліквідності. 

Фінансова стійкість страхової компанії за вимогами, що 
ставляться до страхових компаній як до суб’єктів фінансового ринку 
полягає у створенні такої структури фінансових ресурсів страхової 
компанії, яка б забезпечила формування відповідного співвідношення 
нормативного і фактичного запасів платоспроможності, необхідних 
резервів, статутного капіталу та слідування іншим вимогам 
законодавства, що ставляться до цього виду фінансової діяльності [3]. 

Платоспроможність – це основний показник діяльності 
страховика з точки зору страхувальника, оскільки укладаючи договір 
страхування, страхувальник розраховує на уникнення втрат при 
настанні страхового випадку, а страховик за умови свого стабільного 
фінансового становища може мінімізувати збиток страхувальника. 
Страховик вважається неплатоспроможним, якщо його активи 
неадекватні або недоступні в певний час, щоб здійснювати виплати 
при настанні страхових випадків. Платоспроможність страховика 
залежить від достатності розміру сформованих страхових резервів. 

Проте через нерівномірність розподілу страхових випадків у 
часі, можливої невідповідності фактичної збитковості і збитковості, 
закладеної у розрахунку тарифів, активи страховика повинні 
враховувати вільні від будь-яких зобов'язань кошти, достатні для 
виконання зобов'язань за позовами у випадку недостатності коштів 
страхових резервів. Ця частина власних коштів має назву маржі 
платоспроможності і визначається як частина активів страховика, не 
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зв'язана з будь-якими видимими зобов'язаннями. Гарантом 
платоспроможності страховиків є адекватні зобов'язанням страхові 
резерви і власний капітал [4]. 

Загалом, поняття фінансова стійкість більш ширше ніж 
платоспроможність, більше того, платоспроможність слугує одним з 
основних, якщо не основним показником фінансової стійкості 
страховика, адже процес досягнення фінансової стійкості страховика 
багато в чому залежить від якості та повноти інформації щодо його 
фінансового стану, яка втілюється у певних показниках. Показник 
платоспроможності страхової компанії, беззаперечно, відіграє тут 
ключову роль. 

 
1. Журавльова О.Є. Особливості впливу факторів на фінансову 
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БІНАРНІ ОПЦІОНИ ЯК НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ІНВЕСТУВАННЯ 

 
У сучасному світі однією із найважливіших дилем для 

підприємців будь-якого рівня постає питання максимізації доходу при 
мінімізації витрат на цю діяльність. При цьому не менш важливим 
аспектом цих процесів, які безпосередньо пов’язані із вирішенням 
такого роду проблем, є примноження отриманого прибутку. Одним із 
найкращих способів це зробити – інвестувати отримані кошти у 
високоліквідні активи. Бінарні опціони – це різновид такого виду 
активів, який набирає все більшу популярність серед інвесторів по 
всьому світу, а тому доцільно розглянути їх більш детально. 

Традиційний опціон – це стандартний документ, укладений як 
стандартизований контракт, який закріплює право його власника на 
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придбання від емітента чи на продаж емітентом  зазначеної кількості 
базового активу у визначений термін за фіксованою ціною [1,с.35]. У 
свою чергу бінарний опціон – це прогноз, на основі якого інвестор 
передбачає: підвищиться чи знизиться ціна на базовий актив у певний 
момент часу в майбутньому порівняно із теперішньою ціною (ціною-
страйк). Найчастіше базовим активом виступають фондові індекси 
(Dow Jones, DAX, Nasdaq), валютні пари (EUR/USD, GBP/USD,  
USD/CHF) або ж акції всесвітньовідомих компаній (Google, Microsoft, 
Facebook). Системна торгівля бінарними опціонами почалася ще у 
2008 році у США, на Чиказькій фондовій біржі, тоді як в Україні цей 
процес розпочався доволі нещодавно і поки не має системного 
характеру. Суть процесу торгівлі бінарними опціонами полягає в тому, 
що інвестору необхідно спрогнозувати напрямок зміни ціни на актив. 
У випадку правильного передбачення він отримує фіксовану виплату, 
яка відома заздалегідь. Залежно від типу базового активу дохідність 
такої операції може складати від 55% до 90%. У випадку програшу 
інвестор втрачає всю інвестовану суму, проте брокером іноді може 
бути встановлена компенсація, яка, як правило, не перевищує 15%.  
При цьому варто зазначити, що для інвестора немає необхідності 
точно прогнозувати ступінь зміни ціни базового активу, оскільки 
важливим є лише напрям зміни ціни. Користувачами бінарних 
опціонів найчастіше є: 

● гравці на ринку “Форекс”; 
● біржові гравці; 
● професійні інвестори [2, c.131]. 
Бінарний опціон порівняно із традиційним має ряд переваг і 

недоліків. Розглянемо їх більш детально у табл. 1. 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика традиційних та бінарних опціонів 

Порівняльна 
ознака 

Традиційний опціон 
(біржовий) Бінарний опціон 

1 2 3 
Дохідність Залежить від ступеня зміни 

ціни на базовий актив 
Фіксована сума, яка не 

залежить від виду базового 
активу, але не залежить від 
ступеня його зміни 

Строки 
виконання 

30 – 90 днів Від 60 секунд до декількох 
днів 

Місце торгів Фондова біржа Як фондова біржа, так і будь-
який ліцензований провайдер 

такого типу послуг 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 
Ризик Незначний, бо існує 

можливість реалізації опціону 
протягом усього терміну дії 

контракту 

Суттєвий, оскільки 
неможливий подальший 
перепродаж опціону 

Виконання 
опціону 

Існує право на фізичне 
постачання базового активу 

Право на постачання базового 
активу відсутнє 

Гарантії Біржа Зазвичай відсутні 

*складено автором на основі джерел [2,3] 
 

Отже,  основними перевагами бінарних опціонів є висока 
дохідність,  доступність, швидкі строки виконання і простота 
використання. У той же ж час головними їхніми недоліками можна 
назвати суттєвий ризик при виконанні операцій, а також відсутність 
гарантій у випадку непередбачуваних ситуацій зі сторони провайдерів. 
Загалом бінарні опціони – це унікальний продукт, який стає все більш 
популярним серед трейдерів та інвесторів по всьому світу. Проте слід 
зауважити, що торгівля такими інструментами завжди повинна бути 
чітко регламентована на території тої держави, де здійснюють таку 
діяльність, адже в іншому разі це призведе до фінансових махінацій зі 
сторони недобросовісних брокерів. 

 
1. Хома І. Б. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / І.Б. Хома, 
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І.В. Особливості функціонування ринку бінарних опціонів / І. В. Поно-
маренко – електр. наук. фах. вид. Глобальні та національні проблеми 
економіки. – Миколаїв, 2014 - №2.- с.130 -134.; 3. Солодка О.О. Бінарні 
опціони в системі онлайн-трейдинг /О.О. Солодка // Наукові праці 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  
У ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ 

 
Розвиток транспорту є невід’ємним елементом розвитку 

сучасних підприємств і економік загалом. З розвитком різноманітних 
технологій по всьому світу транспортна логістика також стала 
суб’єктом використання різноманітних інформаційних систем. 
Найбільш важливого значення в даній галузі досягло застосування 
супутникових технологій навігації і зв’язку. 

Більшість систем управління транспортом використовують дані 
з глобальної супутникової радіонавігаційної системи GPS, яка була 
розроблена у США з метою пасивного визначення рухомих об’єктів 
(без випромінювання спеціальних радіонавігаційних сигналів 
транспортним засобом) [1]. 

Одним із найвідоміших прикладів є системи TMS (Transportation 
management system), які дозволяють здійснювати планування і 
контроль на кожному етапі процесу транспортування в залежності від 
особливостей вимог фірми-замовника. Основними функціями даних 
систем є: розподіл завантаження транспорту, побудова оптимальних 
маршрутів,  формування документація для відвантаження та відправки, 
облік повного циклу переміщення вантажів, контроль місця 
розташування транспортного засобу в певний момент часу і статус 
доставки. Дані системи дозволяють формувати різноманітні звіти 
Також TMS може бути інтегрованою із різними складськими 
модулями і ERP-системами [3]. 

Одним із видів TMS - система Qguar TMS – системний модуль, 
який підтримує планування, моніторинг і розрахунок вартості 
перевезень в схемах дистрибуції різної складності. Оптимальне 
планування маршрутів, розвантажувально-навантажувальних робіт, а 
також інші функції роблять модуль Qguar TMS потужним 
інструментом автоматизації транспорту не лише для диспетчерів. 
Транспортна логістика на основі TMS модуля має тісний взаємозв’язок 
з іншими модулями Qguar, насамперед із Qguar WMS. Завдяки цій 
інтеграції підприємство отримує автоматизацію транспортної і 
складської логістики[4]. 

Новинкою у світі транспортної логістики стали сенсори, які 
зчитують і сигналізують про рівень температури і освітлення та інших 
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умов зберігання вантажу і передаютьінформацію про його місце 
розташування в даний момент. Здатність визначати рівень освітлення і 
важливою ознакою дотримання рівня безпеки вантажу, який вказує, чи 
вантаж був розпакованим до його отримання клієнтом. Якщо такий 
випадок трапляється, вантажовідправники одразу отримують 
сповіщення, яке дозволяє їм нагайно реагувати на проблему. 

Іншим відомим програмним забезпеченням у транспортній 
логістиці вважають: «ePROMIS Transportation&Logistics», «LogiNext 
Mile», «3PLink», «Transcount», «Synapse», «TrakIT» та «Cargonet». 

Серед списку програмного забезпечення, яке знайшло своє 
застосування в Україні можна виділити«Antor LogisticsMaster».  Дане 
програма дозволяє планувати маршрути руху транспорту, враховуючи 
моделі транспортної мережі, пропускну здатність шляхів і окремі 
міські зони, а також включає в себе такі показники, як параметри 
вантажу і особливості його транспортування. Ця система 
використовується під назвою «АСТОР: TMS». Даним продуктом 
користуються такі фірми, як «PeosiCo», «Metro Cash&Carry», «The 
Coca Cola Company»,» Groupe Danone», «Nastle S.A.», ТМ «Хортиця», 
«Славутич». 

Також на українському логістичному ринку використовуються 
такі програмні продукти: «MapXPlus Distribution», «1С БІТ», 
«Logist.ua» [2]. 

Отже, сучасні тенденції розвитку технологій зробили свій 
внесок у розвиток логістики. Так, на допомогу усім відомим системам 
ERP та MRP прийшли новіші програмні продукти, які можуть їх 
доповнити або навіть замінити. Безумовно, використання такого 
програмного забезпечення здатне приносити неабияку користь 
підприємства, зменшуючи витрати та значно збільшуючи їх логістичну 
ефективність. 

 
1. Скорик Є.Т., Кондратюк В.М. Застосування супутникових 

технологій навігації та зв’язку в автотранспортній галузі. – Наука та 
інновації. 2007. Т. З. №1. С 67-83. 2. Системи та програми для 
логістики керування транспортом - [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://msb.aval.ua/business_it/logistic/. 3.Shipment monitoring 
technology: Picking up the signals - [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.inboundlogistics.com/cms/article/shipment-
monitoring-technology-picking-up-the-signals/. 4.How Vehicle Tracking 
Helps the of Logistics Industry Evolve - [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://trackimo.com/tracking-for-logistics-industry/ 
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 
На сучасному етапі функціонування суб’єктів господарювання, 

який характеризується нестабільністю економіки, ростом інфляції та 
високою конкуренцією, підприємствам необхідно шукати ефективніші 
методи управління фінансово-господарською діяльністю. Серед таких 
методів можна виділити бюджетування – ефективний інструмент фінансо-
вого менеджменту, що дає об’єктивну оцінку діяльності підприємства, 
дозволяє вчасно виявити слабкі сторони суб’єкта господарювання. 

Застосування бюджетування на практиці стає  необхідною умовою 
оптимізації ресурсних потоків, економного використання усіх видів 
ресурсів, підвищує фінансову дисципліну, рівень інвестиційної 
привабливості та конкурентоспроможності підприємств, здійснює вплив 
на управління грошовими потоками. Це досягається завдяки 
оперативнішому отриманню інформації, яка є важливою для прийняття 
управлінських рішень [2, c.62]. 

Бюджетування – це комплексна система заходів, яка  охоплює та 
координує основні сторони діяльності підприємства - виробництво, збут, 
фінанси. До того ж, приймаючи рішення на всіх рівнях менеджменту, 
акцент ставиться на фінансовій стороні, це й дає можливість оптимізувати 
витрати, досягти максимального прибутку, збалансувати залучені фінансові 
ресурси з напрямами їх використання як в обсягах, так і в часі. А це сприяє 
покращенню фінансового стану підприємства. Бюджетування на сьогодніш-
ній день є важливою конкурентною перевагою українського підприємства, 
оскільки правильно організований процес фінансового планування і 
управління бюджетом дозволяє підприємству рухатись вперед і бути 
конкурентоспроможним на ринку [1, c.151]. 

Система бюджетів має охоплювати всю базу фінансових 
розрахунків підприємства. Вона включає первинний бюджет, групу 
основних бюджетів та сукупність часткових бюджетів. У 
стандартному вигляді група основних бюджетів містить: план 
інвестицій; план фінансових результатів (прибутків і збитків); 
планування ліквідності (оперативний фінансовий бюджет); плановий 
баланс; план звіту про рух грошових коштів (Cash-flow) [4, c.213]. 

Бюджетування на підприємстві має такі переваги: 
— аналіз бюджетів дає можливість вчасно вносити коригувальні 

зміни; 
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— позитивно впливає на мотивацію і настрій колективу; 
— дозволяє координувати роботу підприємства в цілому; 
— удосконалює процес розподілу ресурсів; 
— допомагає менеджерам низової ланки зрозуміти свою роль в 

організації; 
— дозволяє новим працівникам зрозуміти "напрям руху" 

підприємства, а отже, допомагає їм адаптуватися в колективі; 
— дає можливість порівняти досягнуті і бажані результати. 
Серед недоліків бюджетування можна виділити такі: 
— складність і дорожнеча системи бюджетування; 
— різне сприйняття бюджетів у працівників (наприклад, 

бюджети не завжди відображають причини подій і відхилень, не 
завжди враховують зміни умов і не всі менеджери достатньо 
підготовлені для аналізу фінансової інформації). 

Система бюджетування на підприємстві відіграє важливу роль, 
яка полягає в тому, щоб представити всю фінансову інформацію, 
показати рух коштів, рахунків і активів, фінансових ресурсів 
підприємства в найбільш універсальній і порівняльній формі для 
прийняття ефективних управлінських рішень [3, c.38]. 

Таким чином, бюджетування на підприємстві є необхідним 
елементом загального процесу планування. Систему бюджетування 
потрібно застосовувати для того, щоб забезпечити економію грошових 
коштів, оперативність в управлінні цими коштами, зниження втрат і 
для збільшення достовірності планових показників, оскільки 
бюджетування дозволяє приймати оптимальні рішення щодо 
управління та розвитку діяльності підприємства. 

 
1. Маргасова В. Г. Бюджетування в системі фінансового 

управління підприємством / В. Г. Маргасова, Т. В. Патук // Науковий 
вісник ЧДІЕУ. – 2013 – № 2 (18) – С. 150-154. 2. Орленко С. С. 
Система бюджетування як інструмент ефективного управління 
фінансовою діяльністю підприємств / С. С. Орленко // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2011 –  № 10 – С. 62-65. 3. Федорченко О. Є. 
Удосконалення системи бюджетування на підприємстві / О. Є. Федо-
рченко // Економiка та держава. – 2015 – № 11- С. 37-39. 4.Череп А. В. 
Роль бюджетування у фінансовому плануванні діяльності 
підприємств / А. В. Череп, З. П. Урусова // Вісник Запорізького 
національного університету. – 2012 - №3(15) – С.209-216. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ У США 
 

США відноситься до основних краї світу з найвищим рівнем 
розвиткe ринку страхування. Прибутковість страхових компаній (СК) 
знаходиться на високому рівні, порівнюючи з іншими суб’єктами 
господарювання, це свідчить про те, що існує значний попит на 
товари, які пропонуються споживачам. За прогнозом Мюнхена ринок 
страхування Америки передбачає стрімке зростання у 2017-2018 рр. на 
4,5%, ця цифра дорівнює 3%, якщо врахувати рівень інфляції [1]. 
Ринок страхування характеризується великим розмахом діяльності та 
специфічністю страхових послуг, які надають страхові компанії. Тому 
важливо дослідити специфіку надання послуг із страхування життя та 
визначити її особливості. 

Існує багато причин чому люди укладають договори 
страхування. Серед них можна виділити: отримання постійного 
доходу, коли виходиш на пенсію; гарантування того, що коли 
станеться страховий випадок, який призведе до смерті чи втрати 
працездатності страхувальника, сім’я отримає грошові кошти; 
здебільшого, коли людина купує нерухомість у кредит, то фінансова 
установа вимагає, щоб вона була застрахована; у ситуації, коли один із 
членів сім’ї є бізнес-партнером, виникає необхідність застрахуватися, 
аби у випадок смерті сім’я мала право отримувати частку із загального 
прибутку компанії. Також розповсюдженим є страхування дітей, так як 
це дуже дешевий вид страхування серед інших. Наприклад, якщо 
батьки застрахують дитину на 20 років, і щорічно будуть сплачувати 
внески, то на 15-17 році життя дитини, вони вийдуть в 0, і наступні 
роки будуть отримувати додаткові гроші. І коли застрахований досягне 
вказаного віку, то зможе забрати усі кошти, або далі продовжити 
договір страхування. 

За словами американського страхового агента Михайла Шела 
[2], можна зазначити, що американці можуть застрахувати життя у 2 
способи: через роботодавця, який страхує працівника та всю його 
сім’ю або через укладання індивідуального страхового договору з СК. 
Перший випадок не є достатньо надійний, так як не покриває усіх 
ризиків, порівнюючи із другим. 

Розрізняють 2 основних види страхування: тимчасовий і 
постійний. При тимчасовому страхуванні укладається договір 
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страхування на 5, 10, 15, 20, 25, 30 років, і страхові внески 
сплачуються кожного року за обраний  термін. Коли закінчується 
термін, страхувальник перестає сплачувати внески. У випадку, якщо 
страхувальник помирає, то вказані у договорі вигодонабувачі 
отримують страхову суму, а якщо доживає, то ніхто нічого не отримує. 
У разі постійного страхування укладається договір, який діє до 
настання смерті, і страхова сума отримується однозначно, але у 
невідомий момент. Цей вид вважається найдорожчим, та передбачає 
високі страхові внески [3]. 

Важливо зазначити, що на суму страхових внесків впливає вік, 
страхова сума, стан здоров’я, чи вживає людина тютюн, захоплення та 
інше. Якщо людина курець, то розмір страхових платежів 
збільшується на 25-40%, а у грошовому еквіваленті – 56-120$. 
Американські СК мають особливу специфіку рахування років життя 
страхувальнику. Наприклад, якщо ви народилися 1 січня, а прийшли 
уклади договір 1 липня, то до віку добавиться ще 1 рік, так як СК 
вважають, що 6 місяців кардинально впливають на страховку, і 
страхові платежі при цьому дорожчають на 2-5$. Страхову суму не 
виплачують у таких випадках: якщо людина пропала безвісті; якщо 
людина протягом 2 років договору вчинила самогубство, це карається 
федеральним законом; якщо був здійснений обман при заповненні 
аплікації; якщо вигодонабувач не знає, що має право отримати 
страхову суму [2]. 

Страхування життя в США вважається дорогим задоволення серед 
середньостатистичних громадян. 59% уклали договір по страхуванню 
життя, і лише 1/3 уклали повноцінний страховий поліс [2]. СК різними 
методами підтримують людей, дозволяючи вносити певні корективи у 
договори, при покращенні стану життя, здоров’я страхувальника, так як 
вони працюють за принципом – «довше живеш – більше платиш». Дану 
політику підтримує уряд Америки. 

 
1. Global Insurance Industry Set for Solid Growth in 2017 and 2018: 

Munich Re Forecast [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.carriermanagement.com/news/2017/04/21/166404.htm. 2.Chanel 
Immigrant Porada [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.youtube.com/channel/UCW1Z8wEAjDVVS5_pth0ilnw. 3. Intro To 
Insurance: Types Of Life Insurance [Електронний ресурс] – Режим доступу 
до ресурсу: http://www.investopedia.com/university/insurance/insurance8.asp. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств 

перш за все пов’язана з раціональним формуванням і розподілом 
фінансових ресурсів, метою якого  є досягнення фінансових результатів 
[3, с.299]. Прибуток являється кінцевою метою і рушійним мотивом 
товарного виробництва і ринкової економіки. Його одержання є 
обов'язковою умовою розширеного відтворення на підприємстві, 
забезпечення його самофінансування і зміцнення конкурентоздатності на 
ринку. 

Теоретичні та практичні аспекти сутності прибутку відображені у 
працях вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, серед яких: Л. 
Балабанова, В. Блонська, Р. Валевич, Н. Власова, Л. Донець, Л. Лігоненко, 
А. Мазаракі, І. Маркіна, Б. Мізюк, Н. Міценко, О. Пігунова та ін. 

Й. А. Шумпетер розцінював прибуток як дохід новаторів, який 
зникає під впливом конкуренції. Ж. Маршал в свою чергу стверджував шо 
прибутком є усе, що залишається у руках підприємця після оплати праці 
співробітників [1, с. 102]. Терещенко О.В. стверджує, що прибуток - це 
економічна категорія, що відображає фінансовий результат господарської 
діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, обсяг і 
якість виробленої продукції, стан продуктивності праці. 

Проаналізувавши думки авторів, можна сказати, що прибуток – це 
кінцевий результат виробничо-господарської діяльності підприємства, 
чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його 
винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності та є різницею 
між ціною продажу товарів і витратами капіталу на їх виробництво. 

Прибуток формується на макрорівні, i на нього, як на фінансовий 
показник роботи підприємства, впливає багато чинників, серед яких 
можна виділити: результати, тобто ефективність, його фінансово-
господарської діяльності; сфера діяльності; галузь господарства; 
установлені законодавством умови обліку фінансових результатів. 

Джерелом зростання прибутку підприємства можуть бути також 
доходи від позареалізаційних операцій за мінусом витрат на ці 
операції. Зростання доходів від позареалізаційних операцій 
підприємства може бути забезпечено за рахунок вкладення вільних 
грошових коштів у різноманітні цінні папери; продажу їх на 
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фінансовому ринку; придбання депозитних сертифікатів банків або 
відкриття в них депозитних рахунків; здачі в оренду основних фондів, 
які не використовуються в теперішній час; віднесення певної суми 
збитку на винних осіб і своєчасне її стягнення; стягнення штрафних 
санкцій, що пред'являються до контрагентів; урахування суми втрат 
від інфляції і втраченої (недоотриманої) вигоди. Прибуток від 
позареалізаційних операцій буде більший, якщо не допускати 
непродуктивних витрат і збитків [2, с.375]. 

Таблиця 1 
Формування чистого прибутку(збитку) підприємств за видами 

економічної діяльності у 2016 році [4] 

 

Чистий 
дохід від 
реалізації 
продукції, 
млн.грн 

Інші 
операційні 
доходи, 
млн.грн 

Інші 
доходи, 
млн.грн 

Разом 
чисті 
доходи, 
млн.грн 

Усього 6226718,3 491975,4 333150,1 7051897,5 
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів 
і мотоциклів 

2443544,3 
 
 

109488,4 55324,6 2608405,1 

промисловість 2219555,8 181024,0 102957,2 2503538,0 

сільське, лісове та рибне 
господарство 

409972,0 47622,8 6904,7 464500,1 

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

366405,3 30550,8 21853,1 418810,1 

професійна, наукова та 
технічна діяльність 

248641,7 30704,2 23223,7 302570,5 

будівництво 173442,6 14427,3 16418,2 204288,3 
інформація та 
телекомунікації 

118265,7 12809,1 7115,4 138190,6 

операції з нерухомим 
майном 

83641,8 28751,4 29745,7 142139,4 

інші 163249,1 36597,4 69607,5 269455,4 
  

Отже, найбільшу частку в отриманні прибутку (табл. 1) складає 
оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів. Політика формування прибутку підприємства повинна 
бути спрямована на максимізацію розміру позитивного фінансового 
результату через виконання комплексу завдань щодо забезпечення 
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зростання обсягів його діяльності, ефективного управління витратами, 
підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази, 
оптимізацію складу та структури обігових коштів, підвищення 
продуктивності праці та системи управління суб’єктом 
господарювання. 

 
1. Вороніна В.Л. Прибуток підприємства: підходи до визначеня 

сутності / В.Л. Вороніна //International Scientific Conference Innovative 
Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, 
Part IІ, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 200 page; 2. 
Жадько К.С., Котенко В.С Теоретико-методичні підходи до 
формування прибутку підприємства і шляхів його збільшення / К. С. Жадь-
ко  // Збірник наукових праць «Молодий вчений». – 2016. – № 10. –  
С. 373-376; 3. Николишин С.Є. Прибуток підприємства та особливості 
управління ним / С.Є. Николишин // Збірник наукових праць «Молодий 
вчений». – 2017. – № 2. – С. 299-303.   4. Державна служба статистики 
України [Електронний ресурс] – Режим доступу://www.ukrstat.gov.ua/ 
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гр. ФБСС-14, Інститут економіки і менеджменту 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
В умовах непередбачуваної динамічної економіки, що склалася 

в нашій країні, питання щодо виникнення історії страхового 
менеджменту є досить актуальним. Страхування виникло й 
розвивалося як протистояння стихійним лихам і прояву всіляких 
негараздів, несприятливих подій, що завдавали збитків упродовж 
всього періоду діяльності людства.     

Розвиток страхового сегменту фінансового ринку України 
можна умовно розділити на докризовий,і посткризовий періоди. В 
докризовому періоді страховий ринок України зростав достатньо 
швидкими темпами. Зростання страхового ринку супроводжувалося 
збільшенням кількості «страховиків, асортименту послуг, що 
надавалися ними, покращенням страхового сервісу. В період 
загального економічного зростання в країні (2002 - 2008 рр.) страхові 
компанії удосконалювали корпоративне управління та впроваджували 
в свою діяльність передові технології страхового бізнесу. До 2008р. 
позитивні тенденції розвитку страхового ринку здавалися 



 342 
 

незворотними, що відображалося на сформованих в докризовому 
періоді корпоративних стратегіях страхових компаній. [1, с.46]. 

Але з виникненням фінансово-економічної кризи і поширенням 
її на страховий сегмент фінансового ринку ситуація кардинально 
змінилася. Велика кількість компаній, які вважалися 
платоспроможними і фінансово надійними опинилися на межі 
банкрутства і ліквідації. Загалом страховий менеджмент - це система 
управління у сфері страхової діяльності, складовими якого є: 
планування, організація, мотивація, контроль, мистецтво спілкування 
визначення мети й мотивації її досягнення. Управління явище не нове. 
Ще тисячі років тому в Китаї  існувала досить розвинута система 
управління. Те саме стосується і Римської імперії, але чітко 
сформульовані принципи  менеджменту з’явилися лише протягом 
останніх 100 років. Вони  здебільшого стосуються менеджменту майже 
в усіх сферах  діяльності.  

 На початку XX ст. вийшла у світ низка значних творів з  
управління. Серед них варто виокремити книгу американського 
інженера Ф. У. Тейлора «Принципи наукового менеджменту», який 
сформулював чотири принципи управління, своїми експериментами і 
науковими працями Ф. Тейлор прагнув довести, що розроблені ним 
методи наукової організації праці і сформульовані на їх основі 
принципи "наукового менеджменту" зроблять справжню революцію у 
сучасному виробництві, замінивши застарілі авторитарні методи 
науковими підходами до управління [3, с.11]. 

Проте, розвиток страхового ринку почався з 1990 року і 
розвивається до сьогодні, етапи розвитку подані в таблиці. 

 
Табл. 1 

Етапи розвитку страхового ринку.[2, cт.23] 

Роки Характеристика 
1990-1993 рр. 
 

Характеризувався відсутністю державного 
регулюванняя страхової діяльності та бурхливого 
зростання кількості страхових компаній за 
невпорядкованим законодавством. 

1993-1996 рр. Характеризувався прийннятям у травні 1993 року 
Декрету Кабінету Міністру «Прострахування» та 
свторенням у жовтні 1993 року комітету у 
справах нагляду за страховою діяльністю який 
проіснував до квітня 2002 року.Завдяки 
законодавчому регулювання страхової діяльності 
відчутнопідвищилася фінансова дисципліна 
страховиків. 
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Продовження табл. 1 

Роки Характеристика 
1996-2001 рр. Було ухвалено Закон  України «Про страхування» 

та переєстрацію страховиків і порядок 
розрахуноких резервів,посилив норми що 
регулюють нагляд за страховогою діяльністю. 

2001-2008 рр. У даний період відбулося підвищення вимог до 
мінімального розміру статуного фонду 
страховиків 

2008-2016 рр. У 2008 році Україна приєдналась до світової 
організації торгівлі і відповідно до правил 
генеральної угоди про торгівлю послугами 
затвердила забезпечити національний режим та 
доступ на ринок в секторі фінансвоих послуг. 
Починаючи з 2011 року, кількість страховиків на 
ринку України має тенденцію до зменшення. Так, 
з 2011 року з ринку пішли 74 компанії. Зокрема, з 
2016 року вступили в силу нові вимоги щодо 
запровадження страховиками вдосконалених 
систем фінансової звітності, підвищення вимог до 
платоспроможності. 

  
Розвиток страхування в Україні неможливий без ефективного 

механізму страхового менеджменту, що потребує системного аналізу 
діяльності страхрвих компаній, постійного удосконалення  механізму 
страхового менеджменту, ефективного контролю на макро і 
мікрорівнях. 

 
1. Осадець.С.С, О.В. Мурашко, В.М. Фурман Страховий 

менеджмент: підручник / [С.С. Осадець, О.В. Мурашко, В.М. Фурман 
та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. С.С. Осадця. – К.: КНЕУ, 
2011. – 333 с. 2.Сокиринська І.Г.Журавльова Т.О.,І.Г.С .Страховий 
менеджмент. Навчальний посібник/.І.Г.Сокиринська, Т.О.Журав-
льова,–Дніпропетровськ:  2016. - 293с. 3.Федоренко В. Г. Менеджмент: 
підручник / Федоренко В. Г. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: 
Алерта, 2015. – 492 с. 
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РОЗВИТОК КРАУДФАНДІНГОВИХ ПЛАТФОРМ В УКРАЇНІ 
 

Перед кожним, хто хоче створити власний бізнес, рано чи 
пізно виникає проблема пошуку стартового капіталу. Ті, кому не 
вдається роздобути достатньо коштів для відкриття своєї справи, 
найчастіше забувають про ідею «фікс», яка, можливо, принесла б 
своєму творцеві, якщо не мільярдні прибутки і світову славу, то хоча б 
цілком стабільний дохід. А оскільки малий та середній бізнес є 
рушіями економіки, то постає актуальне питання пошуку джерел для 
стартового капіталу. 

Для активної та успішної реалізації цікавих та перспективних 
стартапів та проектів у світі бізнесу було запущено круадфандинг 
стартапів та крауд інвестінг стартапів. 

Краудфандінг (англ. Crowdfunding, crowd — «громада, гурт, 
юрба», funding — «фінансування»), тобто «Громадське фінансування», 
«Фінансування громадою» — це співпраця людей, які добровільно 
об'єднують свої гроші чи інші ресурси разом, як правило через 
Інтернет, аби підтримати зусилля інших людей або організацій. 

 Доцільно дослідити як саме працює краудфандінг і чим він 
корисний для України. В Україні існує найбільша та найвідоміша 
краудфандінгова платформа «Спільнокошт». Маючи стартап і бажання 
його реалізувати, перш за все слід описати свою ідею та сформувати 
бізнес-план, наступним кроком є розміщення  проекту на  
краудфандінговій платформі. Звісно ж існують певні вимоги до 
проектів. Заявка на платформу має подаватися у зазначеному на сайті 
вигляді. Елементами заявки є: відео, опис проекту, візуальне 
оформлення та инагороди. Детальніше про вимоги ви можете 
прочитати на сайті Спільнокошту. Оптимальна тривалість кампанії на 
платформі складає 45-60 днів. Фокусом Спільнокошту є проекти у 
сферах соціального розвитку та інновацій, екології, соціального 
підприємництва, освіти, науки, технологій, культури, мистецтва, 
урбаністики тощо та проекти на перетині цих тем. Тобто, це ті 
проекти, які роблять внесок у розвиток суспільства. 

На даний момент тема краудфандінгу та розкрутки стартапів у 
світі набуває все більшого розповсюдження. Найбільш гучні 
краудфандінговие проекти запускалися на платформі Kickstarter: 
створення розумних годинників Pebble Time зібрало понад $ 20,3 млн, 
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сумки-холодильники Coolest Cooler - $ 13 млн., а на ігрову консоль 
Ouya Бекер не пошкодували $ 8 , 59 млн. 

Статистика свідчить, що на уже на початку  2014 р 3,3 млн. 
людей з усього світу вклали в проекти на сайті Kickstarter $ 530 млн., 
профінансувавши 22,2 тис. проектів. Найбільшими українськими 
стартапами, профінансованими і розкрученими за допомогою 
краудфандінга, стали LaMetric (зібрано $ 369 тис.), Petcube ($ 251 тис.), 
Спалах iBlazr ($ 156 тис.). Дані з міжнародних платвофрм для 
краудфандінгу вказують, що проекти з країн СНД на Kickstarter мають, 
як правило, не більше 0,3-0,5% усього від усього обсягу. Більшість 
коштів надходить із США, Австралії, Канади, Великобританії, 
Нідерландів. Позитивною є динаміка саме українських стартапів, які 
все частіше розміщують успішні заявки на міжнародних платформах, 
варто зазначити, що українські споживачі також почали активніше 
долучатись до фінансування проектів на краудфандінгових 
плат\формах за останні 3 роки. 

Для того аби в майбутньому цікаві та важливі стартапи в 
Україні реалізовувалися слід  працювати над розвитком великих 
інвестиційних платформ. Адже розвиток економіки у великій мірі 
залежить від малого і середнього бізнесу. Розвиваючи краудфан-
дингові платформи країна, по суті, розвиватиме економіку та даватиме 
більший вибір малому та середньому бізнесу для його розвитку.  

 
 

Колпак О. А. 
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СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ  
АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Вітчизняний розвиток економіки на сучасному етапі 
характеризується не лише наявністю кризових явищ, а часто і їх 
поглибленням, що негативно впливає на господарську діяльність 
суб’єктів підприємництва. Підприємство може зазнавати фінансові 
труднощі на всіх етапах його життєвого циклу. Такі ситуації можуть 
бути як тимчасовими, так і набувати затяжного характеру. Для 
запобігання такому становищу необхідно вчасно зрозуміти причини та 
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застосувати необхідні заходи. Тому особливої актуальності набуває 
антикризове фінансове управління підприємства [1, c. 90]. 

Антикризове фінансове управління підприємством було предме-
том праць таких науковців, як І.О. Бланк, О.О. Терещенко, В.А. Ва-
силенко, М.К. Бондарчук, І.І. Біломістна та ін. Але немає єдиного 
визначення категорії «антикризове фінансове управління», що стримує 
впровадження в практику дієвих заходів, щодо запобігання кризовим 
явищам. 

Під антикризовим управлінням найчастіше розуміють комплекс 
управлінських дій, спрямованих на запобігання та боротьбу з кризами, 
тобто антикризове управління по суті є механізмом, успішна реалізація 
якого забезпечує стабільну беззбиткову діяльність економічних 
суб’єктів. 

Згідно сучасних поглядів, антикризове фінансове управління 
включає не лише заходи, спрямовані на вихід з кризи, а і заходи 
попередження кризових явищ та профілактику банкрутства. За резуль-
татами аналізу та систематизації поглядів науковців можна стверджу-
вати, що антикризове фінансове управління – це процес виявлення, 
попередження та усунення кризових явищ на підприємстві, і він триває 
постійно, оскільки моніторинг можливих загроз та ризиків має 
здійснюватися безперервно [2, c. 297]. Таке визначення поєднує 
обидва підходи до визначення сутності антикризового управління, а 
саме: вузький підхід (коли науковці зводять антикризове управління до 
управління підприємством в умовах кризи)  та широкий підхід (коли 
антикризове управління здійснюється на протязі усього життєвого 
циклу підприємства). 

Головною метою антикризового управління  є розроблення 
найменш ризикових управлінських рішень, які б дозволили досягти 
запланованих результатів господарювання з мінімумом додаткових 
коштів і при мінімальних негативних соціально-економічних 
наслідках.  

Механізм здійснення антикризового фінансового управління на 
підприємстві є складним багатоетапним процесом, який базується на 
принципах антикризового управління (превентивної дії, постійної 
готовності до реагування, альтернативності заходів, адаптивності, 
комплексності тощо), за допомогою функцій (загальних та специфіч-
них) виконує завдання (постійний моніторинг фінансового стану, 
оптимізація витрат, удосконалення виробничого процесу, підвищення 
продуктивності праці тощо). Етапи антикризового фінансового 
управління на підприємстві зображені на рис. 1. 
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Етапи антикризового фінансового управління 
   
Етап 1  Діагностика фінансового стану підприємства 
   
Етап 2  Виявлення «слабких місць» 
   
Етап 3  Прогнозування можливих наслідків негативного впливу на 

підприємство 
   
Етап 4  Розробка комплексу антикризових заходів та його 

подальше впровадження 
   
Етап 5  Контроль за виконанням антикризових заходів 
   
Етап 6  Оцінка результатів від впровадження антикризових заходів 

 

Рис. 1 – Етапи антикризового фінансового управління 

Джерело: сформовано автором на основі [1], [2], [3] 
 
Зображені етапи є спрощеним узагальненням моделі 

антикризового фінансового управління на підприємстві, яка є 
складним, розгалуженим алгоритмом дій і залежить від специфіки 
об’єкту управління. 

Отже, антикризове фінансове управління підприємством 
передбачає усунення тимчасових фінансових труднощів, збереження 
та покращення конкурентоспроможності, фінансової стійкості 
підприємства за будь-яких обставин. Для ефективної діяльності 
підприємства антикризове фінансове управління має здійснюватися на 
постійній основі. 

 
1. Біломістна І. І. Антикризове фінансове управління підпри-

ємством в сучасних умовах господарювання / І. І. Біломістна, О. М. 
Біломістний, М. С. Крамська // Фінансово-кредитна діяльність: проб-
леми теорії та практики. - 2013. - Вип. 1. - С. 90-96. 2.Небрат А. М. 
Теоретичні основи антикризового управління на підприємстві /  
А. М. Небрат // Історія народного господарства та економічної думки 
України. - 2016. - Вип. 49. - С. 289-308. 3. Супрун В. О. Моделі 
антикризового управління машинобудівним підприємством в умовах 
довготривалої економічної кризи / В. О. Супрун // Фінансовий простір. 
- 2015. - № 2. - С. 399-403. 
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ІННОВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО 
ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Політична нестабільність, зменшення купівельної спроможності 

населення, а також спад кон'юнктури у вітчизняній економіці – це 
сукупність факторів, які мають негативний вплив на фінансове 
становище господарюючих суб'єктів в Україні. З метою протистояти 
негативним процесам та контролювати діяльність підприємства 
керівництво проводить антикризове фінансове управління, що перед-
бачає організацію фінансової роботи на підприємстві з урахуванням 
профілактики та нейтралізації фінансової кризи.   

Необхідною складовою в антикризовому фінансового управ-
лінні є інновації [1].На сучасному етапі існує значна кількість різних 
видів інновацій, проте для антикризового управління, найвагомішими 
з них є продуктові, процесні та реорганізаційні інновації (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Види інновацій в антикризовому фінансовому управлінні 
 

Продуктові інновації охоплюють впровадження технологічно 
нових або вдосконалених продуктів. Технологічно новий продукт – це 
продукт, технологічні характеристики якого принципово нові або 
суттєво відрізняються від аналогічних раніше вироблених продуктів. 
Такі інновації можуть бути засновані на принципово нових 
технологіях, чи на поєднанні існуючих. 

У процесних інноваціях,в рамках антикризового управління, 
виділяють такі нововведення:у процесах взаємодії підприємства із 
зовнішнім середовищем (організація збутової і закупівельної 

ІННОВАЦІЇ в АФУ 

Продуктові – 
визначають 
матеріальний 
результат 
управління 

Процесні – 
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фінансові процеси 
функціонування 
підприємства 

Реорганізаційні – 
визначають 
умови 

перерозподілу 
ресурсів 
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діяльності, схеми співпраці, вибір партнерів тощо); у процесах 
управління рухом матеріальних запасів і грошових коштів (логістичні 
інновації); у процесах інформаційно-аналітичного забезпечення 
(оперативність, достовірність, своєчасність, аналітична цінність тощо). 

Процесні інновації орієнтовані на скорочення всіх видів витрат 
та підвищення якості роботи. В такому випадку вони можуть бути 
безпосереднім джерелом додаткового прибутку.  

Реорганізаційні інновації складаються, із перерозподілу 
матеріальних, а також нематеріальних ресурсів, а такожіз реорганізації 
підприємства в різних факторах його функціонування: управління, 
організація виробництва, робота з персоналом тощо. 

Реорганізаційні інновації безпосередньо не приносять 
додаткових прибутків. Але вони є необхідною умовою реалізації всіх 
інноваційних проектів продуктового типу, всіх інновацій збільшення 
продажів і зниження собівартості [2]. 

Види інновацій можна оцінити за їх окупністю та тривалістю 
реалізації (табл. 1). 

Таблиця 1  
Характеристики інновацій в АФУ підприємством 

Вид інновацій Тривалість реалізації Окупність 

Продуктові Середньострокові Потребуютьнезначних 
капіталовкладень 

Процесні Короткострокові Не потребують 
капіталовкладень 

Реорганізаційні Довгострокові Потребують значних 
капіталовкладень 

 
Дані характеристики, дають можливість визначити, які інновації 

слід застосувати керівництву підприємства в процесі здійснення 
антикризового фінансового управління. В середньостроковому періоді 
впровадження продуктових інновацій вважається для підприємств 
найоптимальнішим. Проте найбільш ефективно інновації працюють 
при комплексному їх застосуванні[3]. 

Отже, використання представлених інновацій в антикризовому 
фінансовому управлінні здатне не лише зменшити витрати та 
покращити якість діяльності, а й створює основу для подальшого 
інноваційного розвитку підприємства, що у свою чергу дозволить 
забезпечити зростання прибутковості.  
 

1. Потреба і необхідність в антикризовому управлінні. По-
няття і характеристики антикризового менеджменту [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://um.co.ua/8/8-2/8-
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223955.html.. 2.Дуднєва Ю. Е. Методи антикризового управління 
фінансами підприємства в сучасних економічних умовах [Електронний 
ресурс] / Ю. Е.Дуднєва, Д. М. Степанова – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.rusnauka.com/13_EISN_2009/Economics/45472.doc.htm.. 
3.Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент[Електронний ресурс] / 
С. Д. Ильенкова – Режим доступу до ресурсу: 
http://biglibrary.ru/category38/book67/part3/. 
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ВАЖЛИВІСТЬ УПРАВЛІННЯ  
ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
При проведенні різного виду господарської діяльності всі 

операції супроводжуються рухом грошових коштів. Цей процес 
насамперед зумовлений існуванням взаємовідносин між підприємст-
вами що виробляють певну продукцію, чи надають ті чи інші послуги з 
їхніми постачальниками, споживачами, кредиторами, банками та 
іншими фізичними чи юридичними особами. 

Відповідно до П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», гро-
шовими називають кошти у вигляді грошей, які перебувають у касі 
підприємства, на рахунках в установах банку, в акредитивах, у 
підзвітних осіб та у депозитах до запитання[1]. 

Грошові потоки – це надходження та вибуття грошових коштів 
та їх еквівалентів у результаті господарської діяльності підприємств. У 
загальному вигляді під грошовим потоком розумується різниця між 
коштами, що надійшли, і сплаченими. Даний термін новий для 
вітчизняної економіки, тому сьогодні на ньому зосереджена значна 
увага. Значення грошових потоків у діяльності підприємства 
визначається рядом положень[2]. Розглянемо основні із них : 

1. Грошові потоки беруть участь угосподарській діяльності 
підприємства практично у всіх її аспектах.  

2. Синхронізованість різних видів грошових потоків між собою 
в часі, а також за обсягами визначає фінансову стійкість підприємства.  

3. Ритмічність операційного процесу підприємства залежить від 
ефективного формування грошових потоків.  

4. Правильно організовані грошові потоки дають можливість 
скоротити необхідність підприємства у позикових коштах.  
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5. Грошові кошти є важливим фінансовим важелем забезпе-
чення прискорення обороту капіталу підприємства[3]. 

При правильному використанні інформації про облік і аналіз 
грошових потоків на підприємстві можна вирішити багато наявних 
проблем, а також вирішувати проблеми у довгостроковому періоді 
(наприклад розширення бізнесу у майбутньому). 

Для багатьох вітчизняних підприємствах характерним явищем є 
проблеми з управлінням грошовими потоками. Найбільшою пробле-
мою є недостатність грошових коштів. Часто у процесі здійснення 
своєї діяльності підприємство стикається з проблемою нестачі коштів 
відповідно до своїх потреб, тобто не може швидке покриття своїх 
найбільш термінових зобов’язань. Тому щоб вирішити цю проблему 
багато підприємств приймають такі заходи, як зменшення інвестицій 
або підняття цін. Але таке вирішення проблем є не завжди доцільним, 
оскільки це приводить до уповільнення розвитку підприємства, а 
також до зниження конкурентоспроможності продукції [4]. 

Підприємствам необхідно автоматизувати управління та контроль 
за рухом грошових коштів. Тому потрібно впровадити систему 
управління грошовими потоками, яку можна застосувати на наших 
підприємствах. Ця система використовує такі основні інструменти, як 
оперативне планування потоків грошових коштів, управління оборотними 
фондами підприємства, бюджетний контроль заявок на витрату 
фінансових ресурсів і план-фактний аналіз. Також управління потоками 
грошових коштів відбувається завдяки розрахунку та плануванню 
необхідного обсягу грошових коштів у кожен момент часу та визначення 
періодів, коли очікується їх недолік або надлишок, дозволяючи уникнути 
кризових ситуацій та розумно використовувати ресурси компанії[5]. 

Отже, від того, чи буде правильно організована система управ-
ління грошовими потоками, залежить продуктивність роботи під-
приємства. Важливість і значення ефективного управління грошовими 
потоками на підприємстві велика, оскільки від його якості залежить як 
стійкість підприємства в конкретний період часу, так і здатність до 
подальшого розвитку, досягнення фінансового успіху із тривалою 
перспективою.Грошові потоки відіграють важливу роль у забезпеченні 
фінансово-господарської діяльності підприємств і потребують 
ґрунтовного дослідження та розроблення як теоретичного, так і 
прикладного інструментарію управління ними. 

 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух 

грошових коштів». Затверджено наказом Міністерства фінансів 
України від 31 березня 1999 року № 87.; 2. Барабаш Н.С. Аналіз грошових 
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потоків у системі фінансового менеджменту підприємства /  
Н.С. Барабаш, М.О. Никонович // Вісник Хмельницького національного 
університету. – 2014. – № 2. – Т. 2. – С. 164–167.; 3. Нагайчук В. В. 
Управління грошовими потоками підприємства / Нагайчук І. В. // Вісник 
соціально-економічних досліджень / № 1, 2014. – 52 сю; 4. Партин Г.О. 
Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Г.О.Партин, Н.Є. Селюченко. – 2-ге 
вид., перероб. і доп. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 
348 с. 5. Поддєрьогін А.М., Невмержицький Я.І. Ефективність управління 
грошовими потоками підприємства // Фінанси України. - 2007. -№11. –  
С. 119-127. 

 
Лопушанський В.І. 

                                   гр.ФБСС-12, Інститут економіки і 
менеджменту 

                                  Науковий керівник - к.е.н., професор 
кафедри фінансів Партин Г.О. 

 
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО  

МЕНЕДЖМЕНТУ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
На сьогоднішній день, основною метою створення підприємств 

комунальної форми власності є розв'язання певних соціальних 
проблем, забезпечення функціонуванняструктурних одиниць у межах 
загальноїсистеми, забезпечення економічного зростання регіонів, 
забезпечення екологічного захисту населення, відновлення природного 
середовища, якому було завдано шкод, та ін. [1].Діяльність таких 
підприємств є неприбутковою. Проте, це не означає, що потреба у 
фінансовому менеджменті відпадає. У комунальних підприємствах 
специфіка  головних завдань фінансового менеджменту, зокрема, 
проблема  максимізації прибутку тадосягнення і підтримання високого 
рівня конкурентоспроможності підприємства, зміщується більшою 
мірою у сторону мінімізації витрат [2]. 

Узагальнюючи, мету фінансового менеджменту комунальних 
підприємств можна визначити, у порядку зниження значущості, так: 

- мінімізація витрат, з метою зниження собівартості 
виробленої продукції/наданих послуг; 

- забезпечення високих темпів економічного зростання задля 
забезпечення можливості створення і надання більш якісних послуг і 
продукції; 

- максимізація прибутку та забезпечення високого рівня рен-
табельності виробничо-господарської діяльності, що можна викорис-
тати як джерело для здійснення інвестицій у власне виробництво; 
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- досягнення і підтримання високого рівня конкуренто-
спроможності підприємства. 

З цієї точки зору, основними завданнями фінансового менеджмен-
ту, які мають виконувати відповідні фінансові служби комунальних 
підприємств, і які повинні піддаватися контролю, є: 

- планування фінансово-господарської діяльності підприємства; 
- формування необхідної ресурсної бази; 
- оцінка ефективності капіталовкладень і забезпечення їх 

фінансування на найбільш вигідній основі; 
- управління грошовими фондами підприємства[3]. 
Таким чином, під оцінкою ефективності фінансового менеджмен-

тукомунальних підприємств слід розуміти насамперед відповідність 
фактичних показників діяльності підприємства з плановими, динаміку 
цих двох груп показників.  

Якість управління основним і оборотним капіталом треба 
здійснювати шляхом оцінки динаміки тавідповідності нормативним 
значення показників майнового стану, ділової активності та 
ліквідності. Важливо також забезпечувати фінансовими ресурсами  
діяльність, задля створення і підтримання безперебійного процесу 
постачання населення соціальними послугами. 

Ефективність системи фінансового менеджменту можна також 
визначити на основі оцінки рівня збалансування термінів надходження 
та витрачання грошових коштів, для підтримання показників 
фінансової стійкості на належному, відповідно до фінансової політики, 
рівні, а такожзабезпечення належного, відповідно до фінансової 
політики, рівня прибутковості, задля забезпеченнябезперебійного 
виробництва таформування належного обсягу фінансових ресурсів для 
інвестицій у власну діяльність. 

 
1) Фінансовий менеджмент: Підручник. — 2-ге вид., стер. 

Затверджено МОН / Шелудько В.М. — К., 2013. — 375 с. [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.com/14170120/finansi/meta_ 
osnovni_zavdannya_finansovogo_menedzhmentu 2)Кірейцев Г.Г. Фінансовий 
менеджмент / Г.Г. Кірейцев / Житомир: ЖІТІ, 2001 . –  440 с. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://buklib.net/books/22557/ 
3)І.О. Школьник, Т.М. Мельник «Фінансовий менеджмент як необхідна 
складова ефективної системи управління 
підприємством»[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/Shkolnyk.I.O_35.pdf 
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ЧИННИКИ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ  
РОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Збільшення або зменшення балансового залишку грошових 

коштів за певний період часу, безсумнівно, залежить від змін, які 
відбуваються у вартості активів і обсягах пасивів підприємства. 
Збільшення вартості будь-яких статей активів (окрім грошових 
коштів) – причина зменшення грошових коштів. І навпаки, приріст 
джерел фінансування – чинник збільшення залишків грошових 
коштів. 

Оптимізація грошових потоків являє собою процес 
визначення кращих форм їхнього організування в межах діяльності 
певного підприємства, враховуючи особливості його виробничо-
господарської діяльності. 

Значна кількість наукових праць присвячена питанням 
оптимізації грошових потоків підприємства, а саме роботи таких 
вчених, якІ. О. Бланк, І.Д. Кузнєцова, І.М. Тимош та інші. Проте, не 
дивлячись на таку велику кількість наукових праць, дана проблема 
потребує поглибленого вивчення, адже саме структура та обсяги 
грошових потоків підприємства визначають його можливостіщодо 
розвитку, є основою формування рівня його фінансової стійкості 
таконкурентної позиції у визначений момент часу.Крім того, управ-
ління грошовими потоками єневід’ємною складовою управління 
підприємством в цілому, тому передбачається, що їхня оптимізація 
призведе до отримання позитивних фінансових результатів у 
майбутніх періодах. 

Необхідною умовою оптимізації грошових потоків під-
приємства є ідентифікаціячинників, що впливають на формування 
його грошових потоків, а такожоцінювання рівня впливу цих 
чинників на обсяги таструктуру грошовихпотоків підприємства. 
Вважаємо, що усі чинники, що впливають на формування грошових 
потоків підприємства доцільно поділити на дві групи: 

- зовнішні; 
- внутрішні (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Чинники, що впливають  

на формування грошових потоків підприємства 

Зовнішні чинники Внутрішні чинники 
• макроекономічне становище держави 

(система оподаткування, рівень 
інфляції, динаміка валютного курсу, 
обсяг та динаміка окремих статей 
державного бюджету тощо); 

• нормативно-законодавче 
регулювання діяльності 
підприємства; 

• демографічне становище (рівень 
народжуваності, старіння нації, 
міграція); 

• рівень науково-технічного прогресу; 
• культурне становище (національні 
традиції, цінності тощо). 

• природні умови та екологія. 

• забезпеченість підприємства 
фінансовими ресурсами; 

• кваліфікація та професійний 
рівень працівників; 

• організаційна структура 
підприємства; 

• виробничий потенціал 
підприємства; 

• стадія життєвого циклу, на 
якій знаходиться 
підприємство; 

• амортизаційна політика 
підприємства; 

• інвестиційні програми 
підприємства. 

Джерело: систематизовано автором на основі [1, 3]. 
 
Найбільш часто застосовуваними є чотири групи методів 

оптимізації грошових потоків підприємства (табл. 2).  
Таблиця 2 

Групи методів оптимізації грошових потоків 

Назва групи методів Характеристика методу 
Методи оптимізації 
грошових потоків 

підприємства за обсягами 

Залучення інвестиційдля збільшення обсягу 
власного капіталу,додатковаемісія ак-
цій,задіяння будівель, які не використовуються 

Методи оптимізації 
грошових потоків 
підприємствау часі 

Розроблення конкретних планів щодо закупівлі 
сировини, матеріалів та їхня синхронізація з 
термінами реалізації продукції 

Методи максимізації 
чистого грошового потоку 

підприємства 

Підвищенняефективності використання 
ресурсів та прискорення обороту грошових 
коштів 

Методи оптимізації 
середнього залишку 
грошових активів 
підприємства (метод 
Міллера-Орра) 

Залишок коштів на рахунку змінюється доти, 
поки не досягає верхньої межі. Коли це 
відбудеться, підприємство скуповуєцінні 
паперидля повернення запасу грошових коштів 
до певного нормального рівня 

Джерело:систематизовано автором на основі [2] 
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Вважаємо, що найбільш ефективним  методом оптимізації 
грошових потоків підприємства є їхня оптимізація за обсягами, тому 
що саме за рахунок використання додаткових предметів та засобів 
праці, інвестицій та випуску цінних паперів, зокрема акцій, можна 
досягти позитивних тенденцій у зростанні чистого грошового потоку, 
не витрачаючи на це значних коштів, на відмінну від інших методів. 

Отже, оптимізація грошових потоків підприємства є надзвичайно 
важливим процесом, що дозволяє підвищити ліквідність та 
платоспроможність підприємства, сприяє врегулюванню припливів і 
відтоків грошових коштів, дає змогу забезпечити ефективне використання 
наявних ресурсівв складних економічних умовах.Крім того, результатом 
оптимізації грошових потоків є створення системи планів щодо 
формування і раціонального використання коштів у майбутньому 
(наступному) періоді, що гарантує підприємству чітко сплановану роботу, 
яка забезпечує досягнення цільових показників розвитку. 

 
1. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств: підручник /  

І. О.Бланк. – К.: КНТЕУ, 2009. – 780 с. 2. Тимош І.М. Оптимізація 
грошових потоків у системі підприємницької діяльності / І.М. Тимош// 
Економічний аналіз. – 2010. – №3. – С. 244-246. 3.  Кузнецова И.Д. 
Управлениеденежными потоками/И.Д. Кузнецова. – Иваново: ИГХТУ. – 
2008. – 193 с. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ 
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
У сучасних ринкових умовах діяльність підприємств набуває 

досить динамічного характеру. Економічний розвиток і пов'язана з ним 
конкуренція спонукають суб′єктів господарювання до освоєння нових 
методів організації процесів виробничо-господарської діяльності. 
Одним із потужних та прогресивних інструментів підвищення 
ефективності діяльності будь якого підприємства є аутсорсинг. 

Аутсорсинг – це інструмент управління підприємством, який 
спрямований на підвищення ефективності та конкурентоспроможності 
діяльності, та передбачає укладання контракту між замовником і 
постачальником (аутсорсером) з метою виконання останнім як 
основних, так і другорядних бізнес-функцій замовника за певну плату, 



 357 
 

що зумовлює реорганізацію і оптимізацію підприємницької діяльності, 
а в окремих випадках тимчасове залучення персоналу [1, с.55]. 

Варто зазначити, що аутсорсинг має безпосередній вплив на 
конкурентоспроможність підприємства, адже його використання 
впливає не тільки на зменшення витрат та збільшення прибутку, а й на 
покращення якості продукції та зростання обсягів її реалізації.  

Крім цього, аутсорсингвважається найефективнішим способом 
ведення бізнесу, оскільки сприяє впровадженню інновацій і 
покращенню інтеграційних зв’язків вітчизняних підприємств як у 
межах країни, так і поза нею, без чого сьогодні неможливо забезпечити 
ефективність господарської діяльності.[2, с.125]. 

Ефективність аутсорсингу підтверджує той факт, що сьогодні 
він розвивається швидкими темпами у всьому світі. Рейтинг передових 
лідерів ринку аутсорсингу очолюють Індія та Китай, що разом займають 
більше ніж 70% світового ринку аутсорсингу. Однак на сьогоднішній день 
експерти ринку праці відзначають тенденцію стрімкого зростання 
звернень українських фірм до послуг аутсорсингових компаній. Згідно з 
проведеними дослідженнями в Україні частіше на аутсорсинг передають 
ІТ- послуги – 40,5%. Даний вид є сучасним та прибутковим.Протягом 
останніх 10 років Україна завдяки своєму потенціалу в ІТ-сфері посіла 
провідне місце на ринку ІТ-аутсорсингу. Доказом цього є те, що більшість 
компаній США має своє представництво в Україні [3, с.374]. 

Запровадження аутсорсингу дозволить вітчизняним підприємствам 
ефективніше функціонувати, вивільнити додаткові ресурси і спрямувати 
їх на розвиток підприємства, а також суттєво посилити конкурентні 
позиції на ринку.  

Проте не зважаючи на високу ефективність аутсорсингу, варто 
пам’ятати, що він є достатньо ризикованим способом ведення бізнесу, 
оскільки пов’язаний з радикальними змінами у системі господарювання 
підприємства, що у свою чергу доводить актуальність досліджуваного 
питання на початковому та подальших етапах [4, с.100]. 

Однією з основних перешкод на шляху активного впровадження 
аутсорсингу на підприємствах України є відсутність визначення 
процесів аутсорсингу та їх нормативно-правового регулювання, 
контролю та відповідальності за порушення. Ще однією перепоною, 
яку необхідно відзначити, є недостатня інтеграція з ЄС. Також 
подальшої розробки  потребують питання щодо оцінки економічної 
ефективності впровадження аутсорсингу та налагодження механізму 
довіри до постачальників аутсорсингу[2. с.126]. 

Таким чином, запровадження аутсорсингу на вітчизняних 
підприємствах – це новий вид співробітництва, який дозволить 
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підприємствам ефективніше функціонувати. Адже використання аутсор-
сингу спрямоване на стабілізацію розвитку підприємства, ефективне 
використання його внутрішнього потенціалу, підвищення гнучкості та 
адаптивності до змін у ринковому середовищі, пошук нових ринкових 
можливостей, підвищення здатності підприємства до впровадження 
інновацій, що сприятиме зростанню його конкурентних переваг [5]. 

 
1. Партин Г.О. Організаційно-економічні аспекти 

впровадження аутсорсингу в господарську діяльність підприємств 
/Г.О. Партин, О.В. Дідух// Економіка і управління: Науковий журнал. - 
2012. - №3. – С.54-60. 2.Газуда Л.М. Аутсорсинг як інструмент 
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Т.Ю. Салдан // Науковий вісник Мукачівського державного 
університету. – 2015. - №2(4).Част.1. – С.124-128. 3. Тонюк 
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МЕТОДИ РОЗШИРЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
На сьогоднішній день інновації в глобалізованому світі 

відіграють ключову та вирішальну роль. Побудова ефективної 
економіки потребує розвитку інноваційної політики під впливом 
високої конкуренції, що посилюється в умовах реалізації 
інтеграційних процесів. 

Ефективність та дієвість системи фінансування інноваційної 
діяльності  визначає перспективи її розвитку. Таким чином, здійснення 
ефективної інноваційної діяльності неможливе без достатнього рівня 
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фінансового забезпечення. Недоінвестування інноваційного сектору 
економіки вимагає зосередження уваги на аналізі можливості 
мобілізації усіх наявних і потенційних джерел фінансових ресурсів та 
створення умов  для їх ефективного використання, трансформації в 
інноваційні інвестиційні вкладення. 

У статистичних збірниках Держкомстату України виділено такі 
джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств: власні 
кошти підприємств; кошти державного та місцевих бюджетів; кошти 
позабюджетних фондів; кредити вітчизняних інвесторів; кошти 
зарубіжних інвесторів; інші джерела [1]. 

Однак, стратегічні напрямки інноваційного розвитку українських 
підприємств фінансуються в основному за власні кошти підприємства, 
яких недостатньо. Тому виникає гостра необхідність розширення джерел 
фінансування інноваційної діяльності. 

Першочерговим завданням розширення джерел фінансування 
інноваційної діяльності підприємств є розвиток фінансового ринку та 
формування сприятливого інвестиційного клімату.  

На нашу думку, одним із методів розширення джерел фінансу-
вання інноваційної діяльності в Україні є створення достатньої кількості 
краудфандингових платформ, а також приведення їх у відповідність 
іноземним аналогам. Система фінансування інноваційної сфери із 
використанням краудфандингу є ефективним механізмом залучення 
коштів на реалізацію проектів, які здатні забезпечити системні зміни в 
суспільстві та сприяти економічному зростанню національної економіки.  
Необхідність інтеграції українського краудфандингу в світовий зумовлена 
його соціально-культурною спрямованістю, що створює труднощі у 
фінансуванні інноваційних проектів.  

Закордонний досвід показує, що краудфандинг є одним із 
найкращих механізмів розвитку малого та середнього бізнесу.  Так, за 
останні кілька років спостерігався динамічний розвиток краудфан-
дингу. Якщо у 2010 р. краудфандингові платформи мобілізували  
880 млн дол., то у 2012 р. – 2,7 млрд дол., 2013 р. – 6,1 млрд дол.,  
2014 р. –16,2 млрд дол., 2015 р. – понад 34,4 млрд дол. [2]. За прогно-
зами Світового банку до 2020 р. оборот краудфандингу становитиме  
90 млрд дол. 

 Впродовж 2014-2017 рр. в Україні спостерігається активний  
розвиток краудфандингу. Станом на початок лютого 2017 р. у проекти 
краудфандингової платформи «Спільнокошт»,українці вклали понад 
10 млн. грн., до справи долучилися понад 21 тис. людей, профінан-
совано 157 проектів.  
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Варто зазначити, що ще одним ефективним методом розши-
рення джерел фінансування інноваційної діяльності є удосконалення 
законодавчої бази для впровадження пільгового режиму оподатку-
вання суб’єктів інноваційної діяльності. Таке пільгове оподаткування 
можна реалізувати як  шляхом скорочення бази оподаткування, так і 
шляхом зменшення податкових ставок, вираховуючи їх із податкових 
платежів. Також інноваційну діяльність можна стимулювати податко-
вими пільгами за операціями, пов’язаними з оборотом науково-
технічної продукції та пільгами по податку на майно.  

Іншим методом розширення джерел фінансування інноваційної 
діяльності підприємств в Україні є надання преференцій комерційним 
банкам, які кредитують інноваційну діяльність. Для прикладу, 
зниження норм обов’язкового резервування коштів, звільнення від 
оподаткування частини прибутків банків, що інвестуються в акції 
підприємств, які виробляють високотехнологічну інноваційну продук-
цію та надання права участі у майбутніх прибутках профінансованого 
інноваційного проекту, стимулюватимуть вкладення коштів комер-
ційних банків у розвиток інноваційних проектів. 

Таким чином, низький рівень інноваційної активності підприємств 
в Україні вимагає вдосконаленої системи та методів розширення джерел 
фінансування, а також підвищення зацікавленості підприємств у 
створенні та впровадженні інновацій. Також пошук нових джерел 
фінансування інноваційної діяльності в Україні потребує дослідження та 
аналізу закордонного досвіду та впровадження найбільш прогресивних 
методів, які будуть ефективними в українських реаліях. 
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ДИНАМІКА ТА ДИСПРОПОРЦІЇ У РІВНЯХ ВИПЛАТ  
ЗА ВИДАМИ NON-LIFE СТРАХУВАННЯ 

 
В сучасних економічних умовах страхові компанії задіяні чи не 

у всіх сферах господарювання. Тому коливання фінансової стійкості 
страхових компаній комплексно впливають на всю економіку. Звідси 
випливає актуальність питання забезпечення фінансової стійкості, 
важливим критерієм якої є наявність оптимального та збалансованого 
страхового портфеля. 

Зрозуміло, що кожна страхова компанія має свій напрям роботи, 
конкретний набір ризиків, а отже і відповідний страховий портфель. 
Проте всі страхові компанії під час формування свого портфеля 
керуються принципом максимізації прибутку за мінімальних ризиків. 
Одним з ключових факторів впливу на прибутковість страхової 
компанії є рівень страхових виплат. 

Розглянемо дані про зміни рівнів страхових виплат окремо по 
кожному виду страхування на страховому ринку України за 2015-2017 
рр., що наведені в табл.1 [1]. 

Таблиця 1 
Рівні страхових виплат окремо по кожному виду страхування  

на страховому ринку України за 2015-2017 рр., тис.грн.* 

Види страхування 
Рівень страхових виплат 

2015 2016 1 півріччя 
2017 

Автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, 
"Зелена картка") 40,49% 41,70% 49,50% 

Медичне страхування (безперервне 
страхування здоров'я) 62,12% 56,95% 63,23% 

Страхування кредитів 86,78% 217,86% 55,87% 
Страхування фінансових ризиків 38,98% 26,01% 73,43% 
Страхування життя 22,48% 15,18% 21,36% 
Страхування медичних витрат 34,48% 29,82% 32,41% 
Страхування майна 12,45% 3,61% 8,71% 
Страхування від вогневих ризиків та 
ризиків стихійних явищ 5,55% 3,21% 7,86% 

* Джерело: побудовано за: Підсумки діяльності страхових компаній за 
2015, 2016,        І півріччя 2017 р. [1] 
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Згідно з даними табл. 1 автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зе-
лена картка"), медичне страхування (безперервне страхування здо-
ров'я), страхування кредитів характеризуються найвищими рівнями 
виплат серед інших видів страхування.  

Страхові компанії, що мають у своєму портфелі автострахування, в 
середньому виплачують приблизно 43% із зібраних страхових премій.  

У випадку медичного страхування цей показник ще більший і 
становить приблизно 61%. Натомість страхування кредитів характе-
ризується стрімким зростанням рівня виплат (з 86,78% до 217,86%), 
що пов’язане з складною економічною ситуацією і коливанням курсів 
валют. Подібна тенденція спостерігається і в страхуванні фінансових 
ризиків. На відміну від вищезгаданих видів страхування, такі види 
страхування як страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 
явищ, страхування майна, страхування життя характеризуються 
невисоким рівнем страхових виплат (не більше 20% в середньому) і їх 
можна вважати низькозбитковими видами страхування. Тобто 
наявність у страховому портфелі лише високоризикових видів страху-
вання знижує можливість страховою компанією одержати прибуток. 

Незважаючи на середньоринкові значення збитковості за 
видами страхування, в діяльності кожної компанії є суттєві відхилення 
по даних значеннях, що в подальшому впливає на їхню прибутковість.  

Наприклад, рівень виплат по КАСКО у 2016 році страхової 
компанії «Граве Україна» становить 68,7%, СК «Провідна» – 64,9%, 
СК «Кремінь» – 5,6%, СК «Еталон» - 7%, СК «Експрес-страхування» - 
26,2%.  У випадку медичного страхування спостерігається велика 
варіація навіть серед лідерів ринку – компаній зі страховими преміями 
понад 50 млн.грн.: СК «UPSK» – 27,7%, ПЗУ Україна – 46% та 
Нафтагазстрах – 67,8%, СК «Інтер-Поліс» – 83,4% [2].  

Тобто здійснюючи управління страховим портфелем, менеджмент 
страхової компанії повинен постійно аналізувати і корегувати 
співвідношення у страховому портфелі між видами страхування, 
страховими сумами та рівнями ризику об’єктів в розрізі діючих та 
новоукладених страхових договорів. Диверсифікований страховий 
портфель дозволяє зменшити ризик неплатоспроможності, не 
зменшуючи очікуваної доходності. Розвиваючи інші, менш ризикові 
види страхування, рівень виплат за якими нижчий, у компанії зростає 
можливість покривати страхові витрати за більш ризиковими видами 
страхування. Саме за умов виконання вищенаведених принципів 
страхова компанія максимізує прибуток. 

 
1. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: https: 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО  

ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

Важливе та особливе  місце в економіці держави, зокрема, України 
має відводитись малому та середньому бізнесу, адже саме цей сектор 
економіки може забезпечувати високий рівень економічного розвитку 
держави та значною мірою впливає на рівень зайнятості населення. 

На сьогоднішній день малий та середній бізнес в Україні має досить 
високий потенціал, однак характеризується низьким рівнем розвитку, що 
гальмує процеси зростання економіки держави. Серед чинників, які сповіль-
нюють розвиток даного сектора економіки можна виокремити [2]: 

- надмірний податковий тиск на підприємства; 
- недостатня державна фінансово-кредитна та майнова підтрим-

ка малих підприємств; 
- відсутність дієвого механізму реалізації державної політики 

щодо підтримки малого бізнесу; 
- значний рівень корупції та втручання органів державної влади 

у діяльність суб’єктів підприємництва тощо. 
Однією з головних проблем  розвитку малого підприємництва в 

Україні є доступ до фінансових ресурсів довгострокового та коротко-
строкового характеру. Низький рівень підтримки з боку держави, 
недостатність власних фінансових ресурсів, високі ставки за банківськими 
кредитами та незацікавленість інвесторів у вкладанні коштів в даний вид 
підприємництва спричиняє проблему недофінансування малого та 
середнього бізнесу.  

Система фінансових механізмів розвитку малого підприєм-
ництва в Україні складається з бюджетного, кредитного та механізму 
самофінансування (власних коштів підприємців) [1]. 

Згідно з даними Держстату України станом на І півріччя 2017 
року основним джерелом фінансування для суб’єктів підприємництва 
залишаються власні кошти, що становлять 75,9% від загального обсягу 
фінансування в середньому по Україні, кошти місцевих бюджетів 
склали 5,5%, а кошти державного бюджету всього лише 1%; кредити 
та позики становили лише 3,9% від обсягу фінансування. 
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Для підприємництва, особливо малого та середнього, надзви-
чайно важливими є системні компенсаційні заходи з боку держави. 
Тому для подальшого динамічного розвитку малого та середнього 
бізнесу в Україні потрібно провести ряд заходів [1;3]: 

- сприяти формуванню сприятливого підприємницького клімату 
(привести чинні нормативно-правові акти місцевих державних  
адміністрацій та органів місцевого самоврядування у відповідність до 
принципів державної регуляторної політики); 

- залучати кошти фонди венчурного фінансуваннядля інвестицій 
у розвиток малого бізнесу; 

- створити ряд передумов, які б забезпечили зниження 
відсоткової ставки за кредитами для малого і середнього підприєм-
ництва, розширити спектр банківських послуг для цього сегменту 
ринку, розробити нові гарантійні схеми фінансово-кредитної підтрим-
ки підприємств малого і середнього бізнесу. 

- розробити державну систему підтримки малого підприємництва 
на умовах широкого залучення позабюджетних ресурсів, нових поза-
бюджетних схем відтворення капіталу, самофінансування малого бізнесу 
(наприклад, через кредитні спілки, товариства взаємного страхування). 

 
1. Галіцейська Ю.М.  Проблеми банківського кредитування  

малого і середнього підприємництва / Ю.М.Галіцейська// Молодий 
вчений. – 2016. - №12.1(40). -  с.689 – 693. 2. Табінський В.А. Проблеми 
та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні/ А.В.Табінський, 
В.М., Телятник, А.П. Сімон// Молодий вчений. – 2017. - №3(43). – с. 848 – 
851.3. Юрій Е.О., Дарабан Н.Р. Проблеми та перспективи розвитку 
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вчений. – 2016. - №12.1(40). -  с.1023 - 1027.  
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ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
На сьогодні більшість вітчизняних підприємств знаходяться у 

критичному стані або на шляху ліквідації, оскільки ми спостерігаємо 
значне зношення обладнання, підвищення податкового тиску з боку 
держави на діяльність підприємств та зростання темпів інфляції. 
Підприємства потребують додаткового фінансування для того, щоб 
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мати можливість модернізувати обладнання, впроваджувати «ноу-
хау», знижувати собівартість продукції та покращувати показники 
прибутковості. Раціональним вирішення перелічених проблем є 
залучення державних або приватних інвестиції для підвищення їх 
конкурентоспроможності та ефективної фінансової діяльності. 

Для оцінки інвестиційної привабливості підприємств 
використовують такі методики: 

• метод рейтингової оцінки підприємства на основі даних 
фінансової звітності; 

• інтегральна оцінка інвестиційної привабливості; 
• коефіцієнт ефективності інвестиційного проекту. 
До чинників, які характеризують інвестиційну привабливість 

належить галузь, місцезнаходження, відносини з владою та власники, 
виробничий потенціал, фінансовий стан, менеджмент, інвестиційна 
програма, діловий імідж керівництва підприємства, оборотність 
капіталу, фінансова стійкість підприємств, положення на ринку, 
вартість бренду та лояльність клієнтів [1, c.26] . 

За даними Державної служби статистики, протягом  2012- ІІ 
квартал 2017 років спостерігається значне коливання обсягу 
капітальних надходжень. Більш детальну динаміку обсягу капітальних 
інвестицій, ми можемо побачити на рисунку 1 [3].   

 

 
Рисунок 1. Динаміка обсягу капітальних інвестицій протягом  

2012- ІІ квартал 2017 років 
 
Отже, як бачимо з рисунку 1, обсяг капітальних інвестицій 

протягом 2012—2014 років має негативну тенденцію до спадання. 
Скорочення обсягу капітальних інвестицій викликано трансфор-
маційними процесами політико-економічного середовища, нестабіль-
ністю економічного середовища, некоректними реформами уряду та 
бойовими діями на Сході країни, скороченням обсягів виробництва, 
податковим тиском держави на представників малого та середнього 
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бізнесу. Переламним стає 2015 рік, починаючи з якого інвестиції 
мають тенденцію до зростання та досягають свого максимального 
значення у 2016 році – 359216,1 млн.грн., це на 31,54% більше у 
порівнянні з показником 2015 року. 

Події 2013-2016 років суттєво змінили економічний стан 
держави не в кращу сторону, функціонування вітчизняних підприємств 
відбувається в умовах ризику та невизначеності. Часті зміни діючого 
законодавства, нестабільність економічної ситуації загострюють проб-
лему покращення важелів управління підприємством для забезпечення 
його рентабельності та конкурентоспроможності.  

Для того щоб покращити інвестиційну привабливість підпри-
ємства, необхідно удосконалювати нормативно-законодавчо базу для 
покращення інвестиційного середовища країни, популяризувати вико-
ристання фінансового лізингу як нетрадиційного інвестиційного 
інструменту, здійснити структурну перебудову економіки на наукових 
принципах, удосконалити механізми державного стимулювання 
інвестиційної активності, розробити політику, яка б була спрямована 
на захист інтелектуальної власності; розробити комплекс антикри-
зових заходів, спрямованих на зниження темпів інфляції, стабілізації 
стану фондового ринку, надавати фінансову допомогу у вигляді 
дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих 
регіонів, галузей, виробництв [2, c.10]. 

Інвестиційна привабливість підприємства, є фактором, який 
впливає на економічний ефект від ведення бізнесу, тому оцінка даного 
фактора є вирішальною у процесі прийняття рішення щодо забезпе-
чення стійкого підвищення ефективності діяльності. Інвестиційна 
привабливість підприємства відіграє вагому роль у підвищенні 
конкурентоспроможності підприємства, залученні інвестицій, а також 
у зміцненні економічної системи країни загалом.  
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ФІНАНСОВОГО РИНКУ 
 

На сьогодні в Україні розвиток недержавного пенсійного 
забезпечення не набув масового характеру (на кінець 2016 р. було 
зареєстровано 834 тис. осіб учасників недержавних пенсійних фондів 
(далі НПФ), що становить 5,1 % населення України), що позбавляє 
економіку України важливого джерела інвестиційних ресурсів. Тому 
актуальною проблемою залишається перетворення НПФ на активних 
учасників фінансового ринку. НПФ, маючи багато вільних коштів, 
повинні проводити ефективну інвестиційну політику, від якої залежить 
фінансовий стан та результати їх діяльності [2, c.487]. 

Варто проаналізувати основні показники діяльності НПФ, щоб 
виявити проблеми функціонування та знайти  шляхи їх вирішення. 
Дані відобразимо в табл. 1.  

Таблиця 1 
Динаміка основних показників діяльності  

недержавних пенсійних фондів за 2010-16 рр. 

Показники 
Період, роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість НПФ од. 101 96 94 81 76 72 64 
Загальна кількість учасників 

НПФ , тис. осіб 569,2 594,6 584,8 840,6 833,7 836,7 834,0 

Загальна вартість активів 
НПФ,  млн. грн.: 1144,3 1386,9 1660,1 2089,8 2469,2 1980,0 2138,7 

Загальна сума пенсійних 
внесків, млн. грн., в тому 

числі: 
925,4 1102,0 1313,7 1587,5 1808,2 1886,8 1895,2 

Здійснено пенсійних виплат, 
млн. грн. 158,2 208,9 251,9 300,2 421,4 557,1 629,9 

Кількість осіб, що отримали/ 
отримують пенсійні 
виплати, тис. осіб 

47,8 63,1 66,2 69,0 75,6 82,2 81,3 

Сума інвестиційного доходу 
(наростаючим підсумком з 
початку діяльності), млн. 

грн. 

433,0 559,9 620,6 953,3 1266,0 872,2 1080,5 

Складено автором на основі джерела [1] 
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Отже, проаналізувавши табл. 1 можемо зробити висновок про 
поступове нарощення діяльності недержавних пенсійних фондів, про що 
свідчить поступове збільшення основних показників діяльності ( тільки в 
2015 р. спостерігається зменшення активів, доходу та прибутків від 
інвестиційної діяльності, що не вплинуло на зменшення пенсійних внесків 
та виплат). Позитивні результати спостерігаються на фоні зменшення 
кількості НПФ із  101 в 2010 р. до 64 в 2016 р., що  свідчить про 
ефективну роботу надійних пенсійних фондів і поступове закриття 
збиткових та неефективних. Тобто, бачимо загалом позитивну тенденцію, 
хоча обсяги діяльності залишаються незначними. Це зокрема зумовлено 
низькими доходами населення, незначною поінформованістю громадян та 
низькою довірою в умовах нестабільної економіки.  Крім того окремо 
потрібно виділити проблему ефективного інвестування активів НПФ. 
Інвестиційний портфель вітчизняних НТП відобразимо в табл. 2. 

Таблиця 2  
Структура інвестицій НПФ за видами вкладень за 2010-16 рр. 

Структура 
інвестиційного 
портфеля, % 

Період 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Кошти на депозитних 
рахунках 35,80 30,40 34,50 36,40 38,60 39,40 41,30 

Акції українських 
емітентів 18,70 18,90 15,50 13,30 10,60 3,30 0,70 

Облігації підприємств 
вітчизняних емітентів 15,80 25,70 31,20 31,00 27,70 13,40 9,40 

Цінні папери, дохід за 
якими гарантовано КМУ 15,40 15,50 11,90 11,50 15,30 34,10 41,00 

Цінні папери, дохід за 
якими гарантовано РМ 
АРК, місцевими радами 

0,50 0,50 0,20 0,50 0,00 0,00 0,00 

Банківські метали 2,90 1,90 1,10 0,70 0,60 0,70 0,40 

Об’єкти нерухомості 5,80 3,60 2,90 2,80 2,80 3,60 4,00 

Інші активи 5,10 3,50 3,00 3,80 4,40 5,50 3,20 

Разом 100 100 100 100 100 100 100 

Складено автором на основі джерела [1] 
  

Проаналізувавши табл. 2, бачимо, що структура інвестицій НПФ 
за видами вкладень за аналізований період дещо змінилась. Так в 2010 
р. НПФ найбільше коштів вкладали в депозити, акції та облігації 
Українських емітентів, а в 2016 р. – в депозити, цінні папери, дохід за 
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якими гарантовано КМУ та облігації вітчизняних підприємств. Отже, 
бачимо, що НПФ збільшують обсяги вкладень в менш ризикові (але і 
менш дохідні) фінансові інструменти. Вкладення в акції зменшилися з 
18,7 % в портфелі до 0,7 %, що свідчить про недовіру до українських 
підприємств. Варто зауважити, що структура інвестицій є мало 
диверсифікована, відсутні вкладення в деривативи та іноземні 
фінансові інструменти.  

Роблячи висновок варто зазначити, що для ефективного функ-
ціонування вітчизняні НПФ повинні нарощувати обсяги діяльності, 
ефективно інвестуючи свої активу в диверсифіковані фінансові 
інструменти, який забезпечать максимальний дохід при мінімальному 
рівню ризику; необхідно проводити активну політику позиціювання 
НПФ як важливого елемента пенсійного забезпечення та вдоско-
налювати нормативно-правову базу. 
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РОЗВИТОК РИНКУ ЛОМБАРДНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 

Зростання потреб громадян у невідкладному отриманні в кредит 
невеликих сум коштів,зменшення обсягів банківського кредитування 
сприяють стрімкому розвитку ринку ломбардних послуг в Україні. 

 Ломбард – це фінансова установа, виключним видом діяльності 
якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за 
рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений 
строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду [1].  

Офіційно вважається, що ломбарди почали функціонувати у XV 
столітті, коли у Франції євреї-лихварі, що були родом із Ломбардії, 
почали видавати кредити під заставу коштовного майна. За допомогою 
невеликих позик ці установи рятували населення від голоду, 
банкрутства, попереджали можливі крадіжки або інші відчайдушні 
вчинки [3, c. 74]. 
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В Україні серед невеликої кількості фінансових установ, які 
надають швидкі короткострокові фінансові кредити фізичним особам 
під заставу майна, лідирують саме ломбарди. Відсоткові ставки, що 
вони надають є набагато вищими від ставок за кредитами банківських 
установ, але така форма діяльності дозволяє анонімно здійснювати 
операції та миттєво отримувати позики, а також існує можливість 
довгострокового погашення суми позики та легка процедура відмови 
від її повернення [3, с. 76]. 

Ломбардний бізнес є одним із сегментів фінансового ринку, що 
сьогодні найбільш динамічно розвивається. Експерти прогнозують, що 
він ще досить довго буде залишатися одним із найважливіших джерел 
кредитування для населення. Поряд із цим таке становище призводить 
до загострення конкуренції між самими ломбардами, що більшою 
мірою грає на руку споживачам ломбардних послуг, оскільки в 
боротьбі за клієнта ломбарди дотримуються більш лояльних умов 
кредитування і застосовують гнучку систему знижок. 

Основним недоліком функціонування ломбардів залишається те, 
що їх діяльність ще досі не врегульована на фінансовому ринку 
України, тобто немає законодавчої бази, яка б підвищить прозорість 
діяльності цих установ [1]. 

Станом на 31.03.2017 до Державного реєстру фінансових 
установ внесено інформацію про 458 ломбардів [2]. Основні показники 
їх діяльності за I квартал 2015 – I квартал 2017 рр. наведено в табл.1. 

 
Таблиця 1 

Показники діяльності ломбардів у 2015 – 2017 рр. 

Показники 
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 Темп приросту 

31.03.2016/31.03.2015 31.03.2017/31.03.2016 

Абсолютний % Абсолютний % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Кількість ломбар-
дів (на кінець пе-

ріоду) 
478 478 458 0,0 0,0 -20,0 -4,2 

Сума наданих  
фінансових 
кредитів під 

заставу (млн. грн.) 
3 062,5 3 689,0 4 064,7 626,5 20,5 375,7 10,2 

Кількість наданих 
фінансових креди-
тів під заставу, 
тис. шт. 

2 743,3 2 795,0 2 948, 5 51,7 1,9 153,5 5,5 



 371 
 

Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Сума погашених 
фінансових 
креди-тів 

(млн.грн.), у тому 
числі 

2 793,3 3 478,3 3 968,8 685,0 24,5 490,5 14,1 

Погашено за 
раху-нок майна, 
нада-ного в 
заставу 

186,5 322,8 444,9 136,3 73,1 122,1 37,8 

Кількість догово-
рів, погашених за 
рахунок майна, 
на-даного в 

заставу (тис.шт.) 

303,5 250,7 304,6 -52,8 -17,4 53,9 21,5 

 
Відповідно до показників табл. 1 спостерігається збільшення 

загальних обсягів кредитування на ринку ломбардних послуг у I квартал 
2017 порівняно з минулими періодами. Сума наданих фінансових 
кредитів під заставу та сума погашених фінансових кредитів, збільшились 
на 10,2% та 14,1% відповідно, а кількість наданих фінансових кредитів під 
заставу збільшились на 5,5%. Показник кількості договорів, погашених за 
рахунок майна, наданого в заставу збільшився на 21,5%. 

Отже, ломбарди можуть стати конкурентами банків на ринку 
фінансових послуг, адже за складних нині умов, бідність змушує людей 
позичати за набагато вищими ставками, але дозволяє при цьому анонімно 
здійснювати операції, миттєво отримувати позики, довгостроково 
погашати суму позики та легко відмовлятися від її повернення. Тому для 
підвищення прозорості діяльності цих установ важливим кроком є 
прийняття законодавчої бази, яка б комплексно врегульовувала 
найважливіші питання, що виникають під час створення та діяльності 
ломбардів. 

 
1. Карпова В. Правові засади діяльності ломбардів 

[Електронний ресурс] / В. Карпова // БУХГАЛТЕР&ЗАКОН. – 2017. – 
Режим доступу до ресурсу: http://bz.ligazakon.ua/. 2. Підсумки 
діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб 
(лізингодавців) за I квартал 2017 року [Електронний ресурс] // 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 
https://nfp.gov.ua/. 3. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок / Л. О. Шквар-
чук. – Київ: Знання, 2013. – 382 с.  
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

Секція 1 
«Проблеми теорії і практики управління малим  

і середнім бізнесом» 
 

В. Голик 
Науковий керівник – к.е.н., доц. К.В. Процак 

 
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Процес підбору працівників є складним і містить декілька 
етапів: від усвідомлення потреби в зміні чи розширенні колективу до 
інтеграції нових працівників у команду. 

До основних методів підбору персоналу відносять: хедхантинг, 
рекрутинг та скринінг. Найбільш поширений метод – рекрутинг. Це 
фахівці чи агентства, які спеціалізують на підборі персоналу, використо-
вують власні бази даних, інтернет-ресурси, оголошення в ЗМІ, проводять 
пошук кандидатів серед випускників ВНЗ. Хедхантинг – прямий пошук 
персоналу, особливостями якого є потреба знайти рідкісних та кваліфі-
кованих фахівців з чітко заданими навичками. Таких професіоналів на 
ринку праці не знайти, тому, зазвичай їх переманюють з інших фірм. 
Скринінг – «поверхневий підбір», в цьому методі орієнтуються на 
узагальнені вимоги (освіта, галузь, досвід роботи, кваліфікація). 

При цьому враховуються такі критерії щодо майбутніх 
працівників: 

— інтелектуальні показники кандидата (розум, здатність до 
навчання, аналітичне мислення, схильність до творчості, системний 
підхід до прийняття рішень, рівень пам'яті, вміння швидко міркувати, 
раціональність, ступінь допитливості тощо); 

— особисті характеристики кандидата (емоційна зрілість, 
схильність до новаторства, винахідливість, пристосовуваність до змін, 
уміння діяти в складній обстановці, наполегливість, чесність, 
енергійність, оптимізм, упевненість у собі, відчуття гумору тощо); 

— мистецтво спілкування (уміння говорити, писати, слухати, 
читати тощо); 

— міжособистісні характеристики (уміння визнавати свої 
помилки, відкритість до критики, дружелюбність, здатність до 
співчуття, уміння стримувати гнів, скромність, терплячість тощо); 

— технічні навики (відчуття робочого поля, технічна 
компетентність, відмінний послужний список, знання найновіших 
технічних досягнень та нормативних умов тощо); 
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— характеристики менеджера (здатність бути лідером, бачити 
загальну картину, акумулювати й підтримувати ідеї співробітників, 
викликати до себе повагу, мати авторитет, розв'язувати конфлікти, радіти 
успіхам, уміння добирати працівників, сповідувати філософію організації, 
бачити перспективи розвитку тощо); 

— характеристики члена команди (надійність, ініціативність, 
здатність співробітництва з колегами та надання їм допомоги, здатність до 
роботи в команді, лояльність тощо) [1]. 

На початковому етапі залучення працівників менеджер з персоналу 
використовує первинний добір. Його мета - знизити витрати щодо 
наймання за рахунок скорочення кількості претендентів, що підлягають 
оцінці. Первинний відбір здійснюється за формально встановленими 
мінімальними вимогами, що пред'являються підприємством і вакантним 
робочим місцем до потенційного працівника. Мінімальні вимоги 
визначаються для кожної конкретної посади у відповідності зі 
специфікою виконуваних функцій. 

Наступна стадія відбору персоналу – співбесіда, у процесі якої 
фахівець більше детально знайомиться з кандидатами, які пройшли 
первинний відбір і визначає ступінь відповідності їх навиків певній 
вакантній посаді, а претенденти на роботу отримують інформацію про 
підприємство, умови роботи тощо. Під час проведення співбесіди також 
можуть застосовуватися різноманітні тестування (колірний тест Люшера, 
орієнтаційна анкета Басса, тест Кеттела  тощо), дискусії, вправи на 
вирішення проблем і аналіз конкретних ситуацій. 

Цікавим і цінним для менеджерів з персоналу, на мою думку, є 
досвід кадрової політики корпорації Google. При прийомі нових 
співробітників серед іншого оцінюється їх здатність працювати в умовах 
існуючої корпоративної культури, зокрема в пласкій організаційній 
структурі й оточенні, що швидко змінюється. Мільйони поданих онлайн 
резюме спочатку обробляються автоматично, виявляючи тих, хто 
потенційно може підійти компанії. При цьому компанія робить ставку на 
кращих у своїй справі. За словами Ласло Бока, віце-президента Google з 
персоналу, щоб найняти виняткових кандидатів, потрібно більше часу, але 
очікування того варте. 

Варто усвідомлено та виважено здійснювати підбір персоналу, 
враховувати наявність професійних та психологічних якостей 
претендентів, досвід, комунікативні навики, обирати найоптимальніші 
методи підбору персоналу. 

 
1. Мурашко М. І. «Менеджмент персоналу» [Електронний 

ресурс] // Режим доступу http://libfree.com/172008833-
menedzhmentmenedzhment_personalu__murashko_mi.html.   
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Ю.Злидник 
Науковий керівник - к.е.н., доц. О.П.Просович 

 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
Наврядчи можна знайти такі сфери у світовій економіці, які 

могли б обійтися без продукції та послуг малого бізнесу. Цей бізнес 
необхідний для ринку зокрема через те, що є доволі мобільним та 
може пропонувати унікальні товари або послуги. Він є вагомим 
фактором, який забезпечує прорив НТП, несе в собі антимонопольний 
потенціал та вирішує проблеми зайнятості. У розвинутих країнах 
малий і середній бізнес є досить поширеним та прибутковим. Зокрема 
частка малого і середнього бізнесу у ВВП багатьох країн Європи 
перевищує 50% і на таких підприємствах працює приблизно 68% 
зайнятого населення[1]. 

Однак, при такій світовій тенденції аналіз стану малого 
підприємництва в Україні показує, що суттєвих зрушень у розвитку 
цього сектора  економіки не відбувається. Так, у період з 2010 по 2016 
рік частка малих підприємств зменшилася приблизно на 19%[2]. Це 
пов’язано з тим, що розвиток малого підприємництва в Україні 
стикається з низкою проблем. 

На сьогодні немає зведеної єдиної законодавчої основи 
діяльності українських малих підприємств, а деякі правові акти часто 
носять декларативний характер і не втілюються в життя. Останніми 
роками відбулося ухвалення значного числа нормативно-правових 
актів, які істотно змінили правове підґрунтя підприємницького та 
інвестиційного клімату в країні. Проте суттєвої активізації підприєм-
ництва та заохочення інвестування не спостерігалося[3].  

Негативними чинниками також є високі ставки податків, 
недостатнє (негарантоване та нерегулярне) фінансування регіональних 
програм підтримки розвитку малого підприємництва та нерозвиненість 
механізмів підтримки малого бізнесу. Всі ці фактори не дозволяють 
цьому сегменту повністю реалізувати свій потенціал. Інколи це призво-
дить до згортання діяльності або переходу у «тіньову» економіку.  

Західний світ активно переймає «японську модель» взаємодії 
між малим і великим бізнесом, коли навколо великих підприємств, 
створюється багато дрібних фірм і компаній, що стають їх 
контрагентами[4]. Проте в Україні  така тенденція не спостерігається. 

Додаткові труднощі створює система кредитування 
підприємств. Кредитні ставки для малого і середнього бізнесу в банках 
України коливаються в межах 18-27 %[5]. Отже, дозволити собі кредит 
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можуть далеко не всі малі підприємства, а лише найбільш рентабельні. 
При цьому банківські установи неохоче кредитують малий бізнес. 

Вагомим чинником гальмування розвитку малого підприєм-
ництва є також обмеженість інформаційного простору та консульта-
ційного забезпечення, недосконалість системи підготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів. 

Неможна не згадати про значні фінансові витрати, з якими 
стикаються сучасні підприємці вже навіть на початковому етапі 
діяльності. Зокрема, це висока вартість оренди приміщень, особливо у 
великих містах, а також надмірно високі тарифи на комунальні 
послуги. Подекуди цей фактор б’є по малому бізнесу навіть більше ніж 
податки[4]. 

Крім вищенаведених труднощів, існують ще й багато інших 
проблем, з якими доводиться мати справу сучасним підприємцям. 
Такими є зниження споживчого попиту, спричинене зниженням 
платоспроможності населення; нарощування імпорту продукції, 
замість нарощування національного виробництва; велика кількість 
контролюючих органів; високі витрати часу на проходження офіцій-
них процедур для започаткування підприємства, наприклад, отримання 
дозволів, ліцензій, перевірки та ін. 

Таким чином, одним з основних завдань національної економіки 
є забезпечення ефективного розвитку малого підприємництва. Адже 
саме малий бізнес може стати тією рушійною силою, що забезпечить 
подолання кризового стану окремих регіонів та країни загалом, а 
також сприятиме впровадженню інновацій у всі сфери госпо-
дарювання. 

 
1. Толмачова Г.Ф.Тенденції розвитку малого підприємництва у 

сучасних економічних умовах України / Г.Ф. Толмачова, О.В. Якубяк // 
Управління економікою: теорія та практика: Зб. наук. пр. — К.: ІЕП 
НАНУ, 2014. — С. 121-140. 2.Державна служба статистики України 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.   
3. Георгіаді Н. Г. Сучасний стан підприємницької активності в 
Україні [Електронний ресурс]/ Н. Г. Георгіаді // ЕНФВ «Ефективна 
економіка». – 2016. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy. 
nayka.com.ua/?op=1&z=4818. 4.Проблеми малого бізнесу в Україні 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:http://yasno-group.com/ua. 
5.Кредити на розвиток бізнесу в банках України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:http://www.bankchart.com.ua/business/credit 



 376 
 

М. Лазурко 
Науковий керівник - к.е.н., доц. Р.О. Мірошник 

 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ  

ШВИДКОГО ХАРЧУВАННЯ 
 
Сучасний ритм життя є дуже швидким, тому часто через 

надмірну зайнятість люди не мають змоги приділити належну увагу 
повноцінному харчуванню. Заклади, де можна швидко перекусити, 
впевнено стають невід’ємною частиною буденного життя українців, 
завойовуючи ринок своєю простотою та зручністю.  

Кожного року в Україні спостерігається швидке зростання 
різноманітних закладів швидкого харчування. Стрімкий розвиток 
цього сегменту на ринку громадського харчування зумовлений тим, 
що такий вид бізнесу швидко окуповує початкові інвестиції за рахунок 
великого потоку відвідувачів та швидкого обслуговування, а також не 
вимагає значних вкладень.   

Щоб бізнес у сфері швидкого харчування був прибутковим  
потрібно розташовувати заклади у людних місцях: біля офісів, банків, 
університетів, місць відпочинку. Саме офісні працівники і студенти 
становлять найбільшу частку споживачів в закладах швидкого 
харчування. Також потрібно подбати про високу пропускну спроможність 
закладів, адже саме від цього залежить їхня економічна ефективність.  

Є багато ідей створення прибуткового бізнесу у сфері 
громадського харчування, часто це можна зробити навіть «з нуля». 
Однією з таких бізнес-ідей є виготовлення напівфабрикатів (пельмені, 
вареники, хінкалі, манти) на дому з доставкою.  Звичайно такі вироби 
можна придбати у супермаркетах та магазинах, але серед наявного 
асортименту продукції немає товарів виготовлених вручну, а сировина, 
яка використовується у виробництві, є дешевою і не якісною. Ніша для 
такого домашнього бізнесу вільна і дуже перспективна, адже люди, які не 
мають часу на самостійне приготування їжі, прагнуть споживати якісні 
товари, і часто готові переплачувати за те, щоб на їхньому столі були 
страви приготовані з якісної сировини. Вагомою перевагою такого бізнесу 
є те, що його можна починати навіть без початкових вкладень у закупівлю 
засобів виробництва, використовуючи власну кухню і знаряддя 
виготовлення напівфабрикатів. Потрібно лише закупити необхідну 
сировину і збільшувати обороти виробництва у міру його розвитку.  
Доставляти вироблену продукцію можна самостійно, або за допомогою 
сервісу таксі чи кур’єрську службу, послуги яких будуть оплачувати 
замовники. 
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Ще однією популярною бізнес-ідеєю є створення закладів 
«фаст-фуду». Такий вид бізнесу теж не потребує значних вкладень, 
оскільки немає необхідності в просторих залах для розміщення 
відвідувачів, так як у ресторанах, а також великих приміщень для 
кухні та складів. Щоб відкрити точку «фаст-фуду» необхідно мати 
невелике приміщення, яке розташоване у місці з великим потоком 
людей, а також закупити необхідне обладнання (тостери, фритюрниці, 
холодильники,  печі, духовки, кавоварки та ін.).  Основною перевагою 
таких закладів є їхнє меню. Стандартизація меню дозволяє значно 
прискорити обслуговування.  Меню повинне містити страви, які 
швидко готуються і здатні втамувати голод споживачів. Зазвичай це 
хотдоги, сандвічі, гамбургери, холодні та гарячі напої, морозиво, 
картопля фрі, пиріжки, чебуреки та ін. Варто подбати і про інтер’єр 
точки, бажано щоб фасад був скляним і споживачі могли бачити 
процес створення їжі, призначеної для них. Після окупності вкладених 
коштів можна розширювати свою діяльність, відкриваючи нові точки 
або розширяючи простір наявної точки, наприклад облаштування 
місць зі столами та кріслами. 

Новинкою у сфері швидкого харчування є  відкриття точок, які 
виготовляють піцу у формі стаканчика. Так як звичайну  піцу важко 
тримати,  їсти на ходу чи в автомобілі, творець ідеї Россано Боськоло 
створив піцу в ріжку, яку легко тримати і їсти не боячись забруднити 
одяг. Оскільки кожна новинка на ринку швидкого харчування 
сприймається споживачами позитивно, то відкриття такого закладу 
дозволить його власнику отримувати прибуток завдяки 
максимальному задоволенню потреб споживачів, у яких завжди нема 
часу на повноцінний обід.  

Різноманітні групи споживачів спонукають підприємців до 
створення різних закладів швидкого харчування, відповідно до їхньої 
купівельної спроможності, смаків та вподобань. Щоб виконувати свої 
функції швидко та якісно, заклади швидкого харчування, на відміну 
від традиційних підприємств ресторанного господарства, повинні мати 
спеціальне устаткування, яке швидко функціонує, не займає великих 
площ і не потребує великої кількості обслуговуючого персоналу. 

   
1. [Електронний ресурс]- режим доступу 
https://homebiznes.in.ua/mobilnyj-sushi-bar-biznes-na-kolesah 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА 
УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСІВ  

У ПІДПРИЄМНИЦТВІ 
 
Екологічний менеджмент є наукою, що взаємопов’язана з 

економікою країни, адже обґрунтовує необхідність використання 
природних ресурсів при вирішенні виробничих завдань. Основні 
завдання екоменеджменту полягають у: прийнятті та дотриманні 
природоохоронного законодавства; контролю за екологічною 
безпекою; забезпеченні проведення природоохоронних заходів; 
розробленні положення про екологічне ліцензування тощо. [1]. 

Існуюча система платежів, зборів, штрафів за заподіяний збиток 
природному середовищу сьогодні не дає можливості зміцнити і 
посилити ролі екологічних фондів та стимулювати заходи щодо 
поліпшення природоохоронної діяльності. 

Вирішення екологічних проблем у деяких країнах представлено 
у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Вирішення екологічних проблем у деяких країнах 

Ознака Назва країни 
Україна Німеччина Великобританія 

1 2 3 4 

Види 
екологічних 
податків 

плата за 
забруднення 
навколиш-
нього 
середовища, 
податки на 
відходи, 
специфічні 
податки 

екологічні подат-
ки, система зборів 
для підтримки 
якості навколиш-
нього середови-
ща, збори на про-
дукти, торгівля 
квотами 

збір за паливо, акциз 
на автомобілі, збори 
з авіапасажирів, 
податок на звалища, 
збір за зміну клімату, 
податок на буді-
вельні матеріали 

Поширені 
екологічні 
податки 

платежі за 
забруднення 

транспортні  та 
енергетичні 
платежі 

транспортні та 
енергетичні платежі 

Податки на 
шумове і 
продуктове 
забруднення 

- + + 
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Продовження табл.1 
1 2 3 4 

Обсяг 
екологічно-го 
законо-давства 

понад 80 
законодав-
чих актів 

понад 300 зако-
нодавчих актів 

понад 300 законо-
давчих актів 

Частка еколо-
гічних подат-
ків в загально-
му обсязі опо-
даткування 

 
2,5% 

 
4,9 % 

 
8,2% 

Джерело: розробка автора. 
 
Отже, в Україні система екологічних податків вимагає розвитку. 

Варто зазначити, що в Податковому кодексі України відсутні 
нормативи екологічного податку, який стягується за викиди в 
атмосферу забруднюючих речовин залізничним транспортом. Були б 
доцільними зміни в Податковому кодексі  стосовно збільшення 
оподаткування екологічно небезпечної продукції, ввести додаткове 
оподаткування прибутку підприємств, що не відповідають вимогам 
екологічної безпеки.  Щоб покращити екологічну ситуацію в країні 
потрібно вдосконалювати не тільки податкову базу, а й проводити 
низку інших заходів, в тому числі: 

- стимулювати впровадження екологічно чистих технологій; 
- проводити природоохоронні заходи; 
- проводити  екологічні експертизи, що встановлюватимуть 

відповідність продукції чи послуг екологічним стандартам та вимогам; 
- створювати екологічні фонди; 
- розвивати екоіндустрію. 
Кінцевою метою  екологічного менеджменту є мінімізація 

негативних впливів бізнес-діяльності на навколишнє природне 
середовище, досягнення високого рівня екологічної безпеки процесів 
виробництва та споживання продукції, що виробляється на 
підприємстві. При цьому реалізація даних завдань має узгоджуватись 
із досягненням підприємством інших пріоритетних цілей, включаючи 
забезпечення поточної й довгострокової конкурентоспроможності. 

 
Екологічний менеджмент Семенов В.Ф. [Електронний ресурс]// 

Режим доступу:http://libfree.com/156722427-
ekologiyaekologichniy_menedzhment__semenov_vf.html 
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«ЗЕЛЕНИЙ ОФІС»: ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ,  

ВИГОДА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Науково технічний прогрес, техногенні катастрофи, невміле та 
неефективне використання природних ресурсів ставлять під загрозу 
подальший розвиток людства. Якщо підприємства не зрозуміють 
необхідність їхнього ефективного використання, це призведе у 
майбутньому до фатальних наслідків - обмеження у користуванні 
ресурсами, їх погіршення чи взагалі зникнення. 

Інтенсивний розвиток альтернативних джерел енергетики, 
виробництва екологічно дружніх товарів та послуг стає популярнішим не 
тільки по цілому світі, а й в Україні. Однак можна виробляти не лише 
менш шкідливі для довкілля продукти, а й зробити функціонування 
компанії менш ресурсозатратними. У рамках виконання Національної 
кампанії «Прямуй на зелене!» мережа Глобального договору України за 
фінансової підтримки НАСК «Оранта» ініціювала проект із популяризації 
принципів «Зеленого офісу» серед українських ділових кіл [2].  

Зелений офіс – це концепція управління організацією, що 
дозволяє зменшити її негативний вплив на навколишнє природне 
середовище шляхом максимального збереження ресурсів та енергії і 
зменшення кількості відходів. 

Поняття «Зелений офіс» не нове і застосовується у світовій 
практиці вже більше 30 років, а в Україні лише з 2004 року. Програма 
«Зелений офіс» передбачає не тільки екологічну відповідальність з 
боку організації, а й допомагає здешевити утримання офісу і 
покращити свою репутацію у стосунках з клієнтами і партнерами. 

Сьогодні кожна компанія використовує воду, тепло, папір та 
електроенергію для забезпечення комфортної та ефективної діяльності. 
«Зелений офіс» дозволяє більш ефективно використовувати ресурси та 
заощаджувати кошти. Незважаючи на те, що ресурсозберігаючі 
технології досить дорогі, вони - окупні. І навіть, якщо організація не 
може дозволити облаштувати офіси за допомогою таких технологій, то 
слід хоча б переосмислити принципи роботи організації та звички 
працівників у поводженні з ресурсами, виховуючи корпоративну 
культуру орієнтовану на турботу про довкілля [1]. Міжнародний 
досвід стверджує, що «Зелений офіс» вже став незамінною складовою 
багатьох соціально відповідальних компаній. Серед підприємств 
України «зелену хвилю» підхопили: ТзОВ «Астеліт», ТМ life:, 
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компанія «Воля», мережа компаній «Фокстрот», ПрАТ «Оболонь», 
НАСК «Оранта», компанія «ОККО» та багато інших [3].  

Методика та принципи «Зеленого офісу» стають дедалі 
популярнішими серед українських компаній. Внесок кожної з них 
різний: деякі займають активну позицію у турботі про довкілля, а деякі 
роблять елементарні «зелені кроки», впроваджуючи лише окремі 
методи «Зеленого офісу». 

Таблиця 1 
Принципи використання ресурсів «Зеленого офісу» 

Електроенергія «Зелений» друк 
− вимикати техніку, яка не працює; 
− використовувати режим очікування 

(stand-by) для офісного обладнення; 
− від'єднувати зарядні пристрої від 
електромережі після використання; 

− максимальне використання денного 
світла; 

− встановлювати енергозберігаючі 
прилади та купувати товари, офісне 
обладнення з ресурсозберігаючими 
властивостями; 

− купувати папір, виготовлений з 
переробленого матеріалу; 

− звертати увагу на екологічне 
маркування; 

− розумно використовувати папір 
(тобто в тих випадках, коли вам 
це справді необхідно); 

− друкувати і копіювати 
документи з двох сторін аркушу; 

Водопостачання Утилізація відходів 
− купувати сучасну сантехніку та 
обладнення, що економно витрачає 
воду; 

− наливати до електрочайника стільки 
води, скільки необхідно для 
споживання; 

− встановлення лічильника; 

− у використанні відходів 
дотримуватись правила "3-R" 
(Reduce, Recycle, Reuse): 
зменшуй, переробляй, повторно 
використовуй; 

− надавати перевагу товарам із 
знаком "повторна переробка"; 

 
Отже, таким чином щоденний внесок в глобальну екологію 

людства для її збереження може зробити кожен з нас, не дивлячись, чи 
це гіперкомпанія з сотнями працівників, чи невеличкий офіс з двома 
менеджерами.  

 
1. Маслюківська О.П. Концепція «Зеленого офісу». [Електронний 

ресурс] // Режим доступа: http://open.kmbs.ua/ua/articles/finance/13824/ 
koncepciya-zelenogo-ofisu 2. Щербініна Ю., Сіваш І. Зелений офіс: з 
турботою про довкілля, з вигодою для бізнесу. [Електронний ресурс] // 
Режим доступа: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/548 3. Чудіно-
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вич О. «Зелені офіси» для українських компаній: міф чи реальність. 
[Електронний ресурс] // Режим доступа: https://www.oporaua.org/317-
rehiony/rivnenska/41936-zeleni-ofisy-dlia-ukrainskykh-kompanii-mif-chy-realnist 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ ЛЬВІВЩИНИ 
 
Розвиток ринку послуг, спрямованих на попередження втрат 

людського капіталу, відповідає цілям суспільного розвитку ХХІ ст. [1,  
с. 47].  Особливе місце тут відведено послугам, що пов’язані викорис-
танням лікувально-рекреаційного потенціалу курортних місцевостей.   

Рекреаційні ресурси Львівщини – географічні об'єкти, що вико-
ристовуються чи можуть бути використані для відпочинку, туризму, 
лікування, оздоровлення населення – сприяють розвитку санаторно-
курортної справи. Із 25-ти регіонів України на Львівську обл. у 2016 р. 
припадало 13,6% від загальної кількості санаторіїв; 16,8% – від кількості 
ліжок (місць)  у санаторіях;  26,6% від доходів від наданих послуг 
санаторіями 

Динаміка кількості санаторіїв та їх місткості у Львівській області 
гармоніює із загальнонаціональною тенденцією (рис.1). Упродовж 2004-
2016 рр. кількість санаторіїв та пансіонатів з лікуванням скоротилася в 
Україні на 40,6% (на 211 од.), у т. ч. на Львівщині – на 28,5% (на 25 од). 
Так, кількість місць у санаторіях та пансіонатах лікування за досліджу-
ваний період по країні скоротилася на 52,7% (на 78 тис. од), у т. ч. на 
Львівщині – на 45,3% (на 9,6 тис. од.) Звуження інфраструктури ринку 
унаслідок скорочення кількості підприємств і їх потужності слугує 
індикатором проблем на ринку [2, с. 64]. 

Стан розвитку санаторно-курортної сфери країни (у т.ч. 
Львівщини) характеризується падінням попиту на санаторно-курортні 
послуги. Це призводить до зниження показників заповнюваності 
ліжкового фонду санаторно-курортних установ, зниження рівня 
ефективності їх діяльності . Також знижує попит невідповідність між 
ціною і якістю надаваних послуг; застаріла матеріально-технічна база; 
недоліки в системі управління ринком лікувально-оздоровчих послуг. 
Механізм соціального страхування стимулює продукування «дешевих» 
путівок, породжує випадки непрозорого/несправедливого їх розподілу. 
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
іноді закупляє путівки, які не може реалізувати.  
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Рис.1.  Кількість і місткість санаторіїв та пансіонатів  
з лікуванням у Львівській області в період з 2006 по 2016 рр. 

 

Укладено за: [4] 
 
Ключовими аспектами, які можуть вплинути на розвиток 

санаторно-курортного комплексу Львівщини є [3, с.81]: 
− раціональне та ефективне використання природних та 
історико-культурних рекреаційних ресурсів; 

− реконструкція та модернізація санаторно-курортних, відпо-
чинкових і туристичних закладів області; 

− створення сприятливих економіко-правових та організа-
ційних умов для залучення приватного сектора в сферу 
рекреаційного обслуговування. 

− створення сприятливого середовища для залучення 
іноземних інвестицій в розвиток рекреаційної сфери регіону; 

− удосконалення системи управління рекреаційною сферою на 
рівні області, адміністративних районів та міст.  

Варто також зазначити, що рекреаційна галузь може бути 
значним джерелом поповнення бюджету Львівської області, бюджетів 
окремих міст та населених пунктів де розташовані санаторно-
лікувальні заклади, а також вагомим чинником для створення робочих 
місць, стимулятором збільшення обсягу наданих послуг у сфері 
охорони здоров’я та активізації підприємництва загалом. 

 
1. Гальків Л. І. Втрати людського капіталу: теорія й 

методологія дослідження та діагностика : монографія / Л. І. Гальків – 
Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. – 232 с.  
2. Статистика ринку товарів та послуг : [друге видання, випр. і 
доповн.] / Л. І. Крамченко – Львів : «Новий світ» - 2000, 2006 – 296 с. 
3.Іванцюра О. В. Проблеми реалізації туристичного потенціалу 
Львівської області / Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – №22. – 
С. 75–84. 4. Державна служба статистики України: офіційний сайт 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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КЛАСТЕРИ В УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 

Сьогодні більшість громадян, які проживають в сільській 
місцевості регіонів, отримують середній дохід, нижчий прожиткового 
мінімуму, як і значна частка населення України загалом. Така ситуація 
є звичною для населення регіонів, яке масово залишає свої домівки і 
виїжджає на заробітки у великі міста або за кордон у пошуках 
заробітку та кращої долі. Реформи, які проводиться урядом, не 
достатньо або надто повільно впливають на розвиток регіонів, 
особливо, сільських територій. На децентралізацію особливо 
покладають надію, вважаючи, що вона забезпечить спроможність 
регіонів самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання 
місцевого рівня [1]. Кожна громада володіє певним набором ресурсів, 
які б могли, за умови їх правильного використання, забезпечити 
ефективний розвиток території і принести добробут її мешканцям. 
Звичайно, цей розвиток не полягає у тому, що вже завтра в селах 
будуть європейські дороги, топові світові університети та масштабні 
компанії, такі як «Apple» чи «Coka-cola». Мова йде про те, щоб 
громадяни, які проживають у сільській місцевості, мали можливість 
отримувати достойну зарплатню, високий рівень освітніх послуг, 
соціальні послуги і могли задовольнити потреби на належному рівні. 

Одним з шляхів підвищення рівня життя є розвиток кластерної 
моделі. Кластер – це модель довгострокового розвитку території. 
Впровадження даної моделі на території вимагає щонайменше п’ять-
сім років. У світі не має більш дієвого підходу до економічного роз-
витку території, особливо, якщо мова йде про залучення додаткових 
ресурсів у регіон [2] і розвиток своїх власних. Кластер - множина 
сконцентрованих за географічною ознакою груп взаємозалежних ком-
паній, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, фірм у 
споріднених галузях, а також пов’язаних з їх діяльністю організацій у 
певних областях, що конкурують, але при цьому активно співпрацюють 
[3]. Отож, кластер - географічна концентрація організацій навколо однієї 
smart-спеціалізації, які конкурують і співпрацюють між собою.  

Кластери, на думку Соколенка С.І, істинне дитя глобалізації, вони 
підвищують роль регіонів, створюючи основу для притоку іноземних 
інвестицій, сприяють навчанню широкого кола підприємців і міцного 
фундаменту розвитку малого і середнього підприємництва, також 
підвищують гнучкість та мобільність компанії, створюють широкий 
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спектр мережевих структур [4]. Вони включають в себе гравців трьох 
груп: приватного сектору, уряду та науково-дослідних та освітніх установ. 
Чилійське вино, баварські автомобілі, стільці в італійському містечку 
Удіне, цукрова тростина в Бразилії — це приклади кластерів, яких у світі 
тисячі. Програми з розвитку кластерів мають понад 75 країн світу. 
Європейський Союз розвиває свою економіку через призму кластерів, їх 
на його території понад 2 тис [2]. 

Перевагами кластерів є більш видима і чесна конкуренція, нові 
робочі місця, розвиток та підтримка талантів, залучення інвестицій, як 
внутрішніх, так і зовнішніх, розвиток освітніх і наукових центрів, прихід 
кращих постачальників. Як результат — розвиток території, на якій 
розташований кластер, добробут її мешканців, збільшення відрахувань у 
місцевий бюджет, зростання конкурентоспроможності. Отже, кластерний 
розвиток - це характерна ознака сучасної інноваційної економіки, який 
забезпечує підвищення конкурентоспроможності економіки окремих 
регіонів та держави в цілому, що полягає в експортній спроможності її 
кластерів. Кластери забезпечують інноваційний розвиток підприємств, які 
входять до нього, сприяють інтенсивному розвитку середнього та малого 
підприємництва, залученню більшої частки інвестицій, що спричинює 
збільшення робочих місць та забезпечує вищий дохід. 
 

1. МЦПД: Web-сайт. -  Суть реформи децентралізації – спромож-
ність регіонів самостійно, за рахунок власних ресурсів вирішувати 
питання місцевого значення. - 09.09.2015. Режим доступу :  
http://icps.com.ua/sut-reformy-detsentralizatsiyi--spromozhnist-rehioniv-
samostiyno-za-rakhunok-vlasnykh-resursiv-vyrishuvaty-pytannya-
mistsevoho-znachennya/ 2. Геращенко В. А. Кластери для України. Коли 
один плюс один — більше, ніж два [Електронний ресурс] / В. А. Гера-
щенко // Економічна правда. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 
http://biz.nv.ua/ukr/experts/ignatyev_s/komu-potribni-klasteri-v-ukrajini-
1275343.html. 3. Баранов І. В. Кластерна модель як форма організації 
економіки [Електронний ресурс] / І. В. Баранов // Режим доступу до 
ресурсу: ttp://www.rusnauka.com/26_NII_2009/Economics/51860.doc.htm 
4. Соколенко С.И. О кластеризации в странах ОЧІС / С.И Соколенко // 
Деловой вестник. – 2007. – No 12(163). – С. 21.  
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ТЕНДЕНЦІЇ ТІНЬОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 
На даний момент Україна переживає не найкращі часи у своїй 

26-літній історії. Більшою мірою це можна сказати про підприємства 
промисловості, які не можуть ефективно розвиватися в основному 
через високі податки, корупцію та недосконале законодавство. Ці 
чинники змушують підприємства «тінізувати» свою діяльність, 
зазвичай для того, щоб уникнути сплати податків, внесків у пенсійний 
та страховий фонди.  

Держава своїми факторами впливу, а саме через фіскальну 
службу сприяє тінізації економіки. Через очевидну корупцію у органах 
фіскальної служби держава щороку не дораховується коштів, які 
мають надходити у державний бюджет. За даними рейтингу «Індекс 
сприйняття корупції 2016» за рівнем корупції Україна посідає 131 
місце із 176 країн [1].  

За розрахунками Мінекономрозвитку у 1 кварталі 2017 року 
рівень тіньової економіки склав 37 % від офіційного ВВП, що на 6 % 
менше ніж за аналогічний період 2016 року [2]. 

У Європі частка тіньової економіки в 2015 р. була меншою ніж 
в Україні за аналогічний період. В Україні цей показник становив 40 % 
від ВВП. В Європейському союзі «лідером» за показником тіньової 
економіки є Болгарія – 30,6 % від рівня ВВП. Найменший рівень 
тіньової діяльності серед країн Європи характерний для Швейцарії, 
там він становить тільки 6,5 % від ВВП. Середній показник тіньової 
економіки у країнах Європейського союзу становить 18% від ВВП [3]. 

Лідерами у детінізації відносин серед ВЕД за підсумками І 
кварталу 2017 р. стали переробна та добувна промисловості, а також 
оптова та роздрібна торгівля. 

Рівень тіньової економіки у добувній промисловості є високим 
(50 % від рівня офіційного ВДВ даного ВЕД), що обумовлено, 
передусім, високим рівнем монополізації на ринку продукції 
зазначеного ВЕД. Водночас позитивні зрушення у роботі вітчизняних 
гірничо-збагачувальних комбінатів, що відбулися у І кварталі 2017 р., 
своїми наслідками мали покращення фінансового становища 
підприємств ВЕД та зменшення рівня тіньової економіки у ньому [2]. 
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Зменшення рівня тіньової економіки у переробній промисло-
вості за підсумком І кварталу 2017 р. склало 11 в.п. (до 42 % від 
офіційного обсягу ВДВ), що обумовлено скороченням обсягу збитків 
підприємств галузі порівняно з відповідним періодом 2016 р. у 2,8 
разів (до 20,4 млрд. грн. у І кварталі 2017 р.) при збільшенні частки 
прибуткових підприємств на 4,6 в.п. до 66,7 % відповідно [2]. 

Згідно досліджень та розрахунків автора, найвищий рівень ті-
ньової діяльності у промисловості, розрахований за методом 
збитковості підприємств, притаманний Луганській, Кіровоградській, 
Донецькій та Запорізькій областям, найменший – Чернівецькій, 
Тернопільській, Харківській та Вінницькій областям. 

Способи боротьби з тіньовою діяльністю в промисловості 
України: 

- збільшення оплати праці для працівників; 
- штрафи за незаконне використання грошових коштів; 
- посилення відповідальності за так звані «зарплати в 

конвертах»; 
- створення органу при Кабінеті міністрів для контролю у цій 

сфері; 
- створення сприятливого інвестиційного клімату; 
- податкова реформа, яка призведе до зниження податків та 

спрощення податкової системи; 
- створення конкурентного середовища для розвитку бізнесу. 
Питання тінізації вітчизняної промисловості потребує 

вирішення, оскільки економіка, в якій рівень тінізації становить більш 
ніж 30 % стає неконтрольованою. Тому державна повинна проводити 
заходи детінізації економіки та зробити все від себе можливе для того, 
щоб суб`єктам господарювання було не вигідно перебувати у тіні. 
Найкращим заходом для зменшення детінізації економіки є зниження 
податків, якщо держава це зробить, то рівень тіньової економіки буде 
становити менше 30 % від ВВП. 

 
1. Індекс корупції CPI-2016 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2016/  
2. Тенденції тіньової економіки в Україні у І кварталі 2017 року 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=236bfd6e-429c-42f8-97a3-
10368d4c8902.3. Як подолати тіньову економіку в Європі? 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ua.euronews.com/2015/11/23/shining-a-light-on-europe-s-shadow-
economy. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ  

 
Сучасні тенденції розвитку малого підприємництва показують, 

що найбільша кількість малих підприємств сконцентровано у таких 
сферах як торгівля, будівництво, фінансова діяльність та сфера послуг. 
Оскільки розвиток малого бізнесу не потребує великих 
капіталовкладень, часу, затребуваний суспільством і є маховиком 
розвитку економіки держави, то питання ідей для створення та 
розвитку малого бізнесу є завжди актуальними. Це сприяє тому, що 
малий бізнес став доступним для значної частини населення України. 
Малий бізнес (англ. small business) — бізнес, що спирається на 
підприємницьку діяльність невеликих фірм, малих підприємств, і які 
формально не входять до жодних об'єднань. Для малого бізнесу 
характерні незалежний менеджмент, власний капітал, локальний район 
операцій, невеликі розміри. [1]. 

Сьогодні на ринку представлено розвиток великого різноманіття 
нових ідей саме в малому бізнесі. Деякі з них стають одразу топовими і 
приносять своїм власникам великі прибутки, інші ж навпаки приносять 
лише збиток. До сучасних тенденцій ведення бізнесу можна віднести: 

- Нішеві інтернет – магазини. Це  хороший бізнес, який не 
вимагає великих вкладень і швидко окупається, важливим моментом є 
те, що електронний бізнес орієнтується на окремі ніші і не вимагає 
створення інтернет-магазину, у якому продається усе. Загалом, можна 
починати з двох – трьох одиниць товару і поступово розширювати 
асортимент. 

- Бізнес по франшизі. В умовах фінансової кризи ситуація на 
ринку щодо залучення платоспроможних клієнтів істотно усклад-
нилася. Таким чином, виросли вимоги і до компетенції підприємців – 
для ведення бізнесу: бути гнучким і здійснювати якомога менше 
помилок. Основним плюсом – можливість продавати популярний і 
якісний товар під відомим брендом як офлайн, так і онлайн. 

- Наступним малим бізнесом, який швидко розвивається і 
швидко стає прибутковим є організація доставки їжі. Бізнес, на відміну 
від франшизи, потребує менших вкладень по грошах. Основними 
напрямами розвитку такого бізнесу є доставка їжі з кафе та ресторанів, 
фастфудів, а також обідів до офісів. Можна організувати прийом і 
обробку замовлень у режимі онлайн, приймаючи замовлення через 
сайт. Або як варіант – домовитися про партнерство з рестораном, який 
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може передавати вам такі замовлення. Порівняння методів ведення 
бізнесу наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1  

Порівняння методів ведення бізнесу: [2] 

 

Орієнтовна 
сума 
вкладень 

Що потрібно 
для старту 

Орієнто-
вний час 
окупност
і 

Час на 
відкриття 

Необхід-
ність 

спеціальни
х знань 

Нішеві 
інтер-
нет-ма-
газини 

6-8 тисяч 
грн. на роз-
робку сайту 
інтернетма-
газину 

запуск сайту 
інтернет-
магазину, 
купівля пар-
тії товару 

від 5-6 
місяців 

від од-
ного-двох 
тижнів 

ні 

Фран-
шиза 

від $3-5 тис. 
доларів 
залежно від 
ніші 

приміщення, 
оплата робо-
ти персо-
налу, заку-
півля партії 
товару 

від 1 
року і 
вище 

від 1 мі-
сяця і 
довше 

Здебіль-
шого необ-
хідний 
досвід 
роботи 

Достав
ка їжі 

від 10 тис. 
грн. на сайт 
+ оплата 
кур’єрів 

запуск сай-
ту, договори 
із поста-
чальниками 

від 5-6 
місяців 

від од-
ного-двох 
тижнів 

ні 

 
Отже, малий бізнес є досить різноманітний і орієнтований в 

основному на інновації.  Більшість ідей, які не потребують багато 
вкладень, є пов’язаними з інтернетом і соціальними мережами, а також 
не потребують особливих знань та навиків. Якщо ж брат до уваги 
проекти із залученням спеціалістів у цій сфері, то потрібно більше 
коштів, а також очікувані результати будуть не швидше одного року. 
 

1. Вікіпедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL 
:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0
%B9_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81. 
2.LEMARBET [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: http:// 
lemarbet.com/ua/biznes-v-ukraine/aktualnyj-biznes-v-ukrain e -top-7-
vostrebovannyh-idej/ 

 
 
 
 
 



 390 
 

В. Тарасюта  
Науковий керівник – к.е.н., доц. Н. В.Смолінська  

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ  

З ТОЧКИ ЗОРУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 
 
На даний час на ринку існує проблема щодо якості послуг. Ми 

хочемо представити критерії оцінки якості послуг сервісного 
спрямування, а саме – ремонту електротехніки.  

За останні роки спостерігається тенденція щодо розширення сфери 
послуг сервісного спрямування, а саме ремонту електротехніки. 
Аналізуючи дану нішу ринку, можна зробити висновки щодо розширення 
спектру даних послуг, що спричинено саме покращенням технологічного 
оснащення праці та технічним розвитком. 

Для того щоб оцінити процес надання послуг з ремонту електро-
техніки, поділимо його на три основні етапи, починаючи з того моменту, як 
тільки споживач зайшов до сервісного  центру і закінчуючи результатом, 
що він отримав від послуги.  На кожному етапі ми спробуємо відобразити 
основні критерії оцінки якості послуг з ремонту електротехніки.  

Виділивши основні етапи процесу надання послуг, та критерії їх 
оцінювання, відобразимо у табл. 1 основні та другорядні причини, які 
мають вплив на кінцевий результат послуг, а саме на якість їх виконання. 

 
Таблиця 1 

Основні та другорядні причини, що впливають на оцінку якості 
послуг з ремонту електротехніки 

Етапи Причини 
Основні Другорядні 

Прийом 
електротехніки 
для ремонту 

Якість оцінки причини 
несправності техніки 

1.Діагностика техніки; 
 2. матеріально-технічне 
оснащення;  
3. кваліфікація майстра. 

Документальне підтвердження 
прийому замовлення 

Виробничий 
процес 

Надійність технології 
виконання замовлення 

1.Якість допоміжних частин та 
матеріалів; 
 2. дотримання технічних умов та 
нормативів. 
 3. проведення діагностики;  
4. кваліфікація майстра. 

Видача 
відремонтованої 
електротехніки 

Якість наданих ремонтних 
послуг 

1.Наявність нормативної 
документації; 
2. матеріальна база; 
3. кваліфікація виконавця. 

Надання супровідної 
документації 
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За даними Головного управління Держпродспоживслужби в 
Рівненській області, було отримано 23 скарг щодо якості ремонтних 
послуг сервісних центрів електротехніки [1]. У табл. 2 наведемо 
невідповідність по кожному з критеріїв оцінки якості послуг з ремонту 
техніки. 

Таблиця 2 
Обробка невідповідності результатів наданих послуг  

за основними причинами у Рівненській області 

№ 
п/п Критерії оцінювання 

Кількість 
невідпові
дностей 

Питома 
вага, % 

Кумулятив
на вага, % 

1. Якість оцінки причини 
несправності техніки 12 52,17 52,17 

2. Документальне підтвердження 
прийому замовлення 1 4,35 56,52 

3. Надійність технології 
виконання замовлення 3 13,04 69,56 

4. Якість наданих ремонтних 
послуг 5 21,74 91,3 

5. Надання супровідної 
документації 2 8,70 100 

Разом 23 100  
 
Отже, проаналізувавши дані табл. 2, можна стверджувати, що за 

основними причинами, що впливають на оцінку якості послуг з 
ремонту електротехнік з погляду прав споживачів у Рівненській 
області, можна стверджувати, що критерій якості оцінки причини 
несправності техніки є найбільш вагомим.   

Незадоволеність саме таким критерієм означає тільки низький 
рівень кваліфікації майстра, тобто другорядною причиною, яка 
впливає на якість послуг зі сторони споживача є навики та вміння 
майстра.  

Таким чином у даній статті відображено три етапи надання 
послуг з ремонту електротехніки та виявлено основні та другорядні 
критерії впливу на оцінку якості зазначених послуг. 

 
1. Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській 

області [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу: 
http://rivneprod.gov.ua/zahist-spozhivachiv/pro-provedenu-robotu/ 
informatsiya-pro-provedenu-robotu-za-2016-r/ ;2.Фергюсон Э. Стандарты 
на услуги, ориентированные на удовлетворенность потребителей /  
Э. Фергюсон // Мир стандартов. – 2012. – № 6 (27). – С. 46–48;  
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3. Величко О. М. Методи оптимізації ієрархічних систем в метрології 
та стандартизації: теорія і практика / О. М. Величко, Л. В. Ко-
ломієць, Т. Б. Гордієнко. – Одеса: ВМВ, 2010. – 250 с 
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Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. МО Процак К.В. 

 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 
Доволі тривалий час в економіці України істотно домінував 

великий бізнес, що логічно, з огляду на наше радянське минуле. Тільки 
в останні десять років малий і середній бізнес почав потроху ставати 
драйвером нашої економіки. Що не менш важливо, малий і середній 
бізнес забезпечує зайнятість – на нього припадає майже 80% робочих 
місць для населення. Малий і середній бізнес, який є рушійною силою 
економіки в усьому розвиненому світі і який є основою середнього 
класу, у нашій країні переживає дуже непрості часи. 

Перша новина, що змусила власників малого та середнього 
бізнесу здригнутися, необхідність підняти мінімальну зарплату до 
3200 гривень. Підприємці скаржаться на те, що, сплативши оренду, 
підвищені комунальні послуги та всі податки, вони просто не мають 
сили «потягнути» такі витрати.  

Ще одним негативним чинником впливу на малий та середній 
бізнес є збільшення податкового навантаження, уряд тим самим 
стимулює ще більшу тінізацію економіки. Малий бізнес не може 
розглядатися як джерело податків, бо в першу чергу це джерело 
зайнятості і самозайнятості, інструмент зменшення соціальної напруги 
і боротьби з бідністю. На жаль, політики розглядають малий і середній 
бізнес саме як джерело наповнення державної казни. Іноді навіть 
доводиться чути, що бюджет начебто "недоотримав" стільки-то 
податків через існування спрощеної системи оподаткування. Автори 
таких висловлювань не розуміють, що без спрощеної системи сотні 
тисяч підприємців були би взагалі в тіні або виїхали з країни. У нас і 
так лише 300 тисяч з 1,2 млн підприємств платить податки і здає 
звітність, лише 1,3 млн з 2,3 млн приватних осіб - підприємців. За 
різними оцінками, 45-65% економіки знаходиться у тіні [1]. 

Ще одна велика проблема, яка душить малий і середній бізнес, – 
це корупція, що стала, на жаль, невіддільною ознакою України. 
Створювати та розвивати власний бізнес у країні, де інколи сума 
хабарів може серйозно перевищувати стартовий капітал, неможливо. 
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Лише на початку 2017 року закрилося близько 250000 
підприємців в Україні, тобто фізичних-осіб підприємців, ФОПів. А це 
було викликано підняттям мінімальної заробітної плати, підвищенням 
податків, зборів, які будуть сплачуватися, незалежно від того, чи 
ведеться чи ні діяльність підприємцем. 

Серед усіх підприємств України малий та середній бізнес складає 
99,8%. Таку інформацію поширює Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України. Для порівняння, в Німеччині  малий та середній бізнес 
складає 99,7% всіх суб’єктів господарювання. Тобто, в Україні зараз 
навіть вищий показник. Також український малий та середній бізнес 
створює 59% доданої вартості, що теж перевищує аналогічні показники 
Польщі та Німеччини. Якщо в нас більше малих та середніх підприємців, 
аніж в Німеччині, тоді в чому проблема? В якісних показниках. В 
Німеччині малий та середній бізнес забезпечує державі більше половини 
ВВП. За даними ООН загалом на малих та середніх підприємствах задіяно 
50% трудового населення світу та виробляється від 30 до 60 
% національного продукту, залежно від країни. Українці ж завдячують 
малому та середньому бізнесу лише 15% ВВП.  

В Україні ж держава не надто сприяє тому, щоб український 
малий та середній бізнес отримував так звані “дешеві” кредити 
(банківський сектор ставить кредитні ставки під 25% річних). Банкіри 
свідомо обходять увагою сектор малого та середнього бізнесу, 
знаходячи його занадто специфічним і дрібним, як для масштабного 
співробітництва. Тож підприємці уникають співпраці з банками та 
навчилися обходитись без них, що й “загартувало” їх від кризових 
потрясінь та надало мобільності. Однак це призводило до того, що 
чимало підприємців віддавало перевагу тому, щоб залишатися “в тіні”, 
тож гроші від них потрапляли в українську економіку лише частково. 

Розвиток малого та середнього бізнесу має стати одним з 
пріоритетних напрямів державної політики, що потребує,  в першу 
чергу, змінити акценти у поводженні з бізнесом. Представників МСБ 
слід розглядати як  інвесторів, які потребують сприятливих умов та 
поважного до себе ставлення. Необхідно відновлення довіри бізнесу до 
держави, гарантування дотримання прав власності, забезпечення  
фінансової підтримки як на старті, так і на етапі розвитку, повну 
свободу підприємництва, зменшення податкового навантаження, 
запобігання монополізації ринків великими компаніями, забезпечення 
балансу інтересів великого і малого бізнесу. 

 
1.Вплив податків на розвиток малого бізнесу. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://glavcom.ua/columns/v_pekar/131784-
tezi-pro-podatki.html.  



 394 
 

В. Щира 
Науковий керівник - к.е.н., доц. Р.О. Мірошник 

 
ЗАРУБІЖНИЙ  ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ 

МАЛОГО БІЗНЕСУ (НА ПРИКЛАДІ США) 
 

Аналіз світового досвіду свідчить, що практично в усіх 
розвинених країнах держава бере активну участь у формуванні та 
розвитку підприємницької діяльності. Рівень розвитку малого бізнесу 
безпосередньо визначає ступінь розвитку економіки держави в цілому. 
Малий бізнес успішно функціонує в багатьох промислово розвинених 
країнах, насамперед завдяки його державної підтримки. 

Наприклад у США провідним органом державної підтримки 
малого бізнесу є Адміністрація  малого бізнесу (SBA - Small Business 
Administration), її регіональні та місцеві відділення. Крім того, в цьому 
беруть участь комітети Конгресу по справах малого бізнесу і численні 
спеціальні органи в міністерствах, відомствах і в місцевих органах 
влади. SBA вирішує три найважливіші завдання: забезпечення 
фінансової підтримки малих і середніх підприємств; сприяння в 
отриманні державних замовлень; надання технічних та консуль-
таційних послуг з питань управління [1]. 

Федеральний апарат SBA налічує 1100 осіб. В кожному з 50 
штатів функціонують регіональні відділення чисельністю по 30-40 
чоловік в кожному. Чиновники SBA в центрі і на місцях не керують 
підприємствами малого бізнесу. У їх завдання входять надання 
інформації про стан ринку, виконання експертних висновків для тих, 
хто тільки збирається розпочати власну справу. Одне з головних 
завдань SBA полягає в забезпеченні фінансової підтримки малим і 
середнім підприємцям. 

За даними SBA, в країні щорічно створюється близько 1 млн 
нових фірм. З числа цих фірм 60% зайняті на дому за підтримки 
Міністерства праці США. Близько 21 млн американців (17% усіх 
зайнятих) працюють завдяки малому бізнесу при неповному робочому 
дні. Доцільність створення малих підприємств зумовлена основними 
їхніми перевагами: не потребують великого початкового капіталу, 
швидко реагують на потреби споживачів, висока оборотність ресурсів, 
низькі витрати на управління та раціональну організаційну структуру, 
сприяння розвитку науки і технічного прогресу.  

Система державної підтримки малого бізнесу в США надзвичайно 
розвинена і дуже добре відкладена. Як відомо, уряд США щорічно 
виділяє малому бізнесу у вигляді грантів майже 30 млрд. дол. З них  
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12 млрд. дол. призначено для підприємців-жінок, малоприбуткових 
підприємств (у тому числі тих, що використовують працю інвалідів). 

Необхідно зауважити, що в США відсутній особливий 
податковий режим для малих підприємств. Особливістю державної 
підтримки малого підприємництва у сфері податкового стимулювання 
малого підприємництва в США є те, що всі суб’єкти підприємницької 
діяльності для розрахунку прибутку з метою оподаткування 
зобов’язані вести бухгалтерський облік у повному обсязі. Однак для 
малих підприємств передбачені спеціальні положення, що спрощують 
процедуру обліку та звітності оподатковуваного прибутку за прогре-
сивною шкалою [1]: оподатковуваний прибуток до 50 тис. дол. – 15 %; 
від 50 тис. дол. до 75 тис. дол. – 25 %; від 75 тис. дол. до 10 млн. дол. – 
34 %; понад 10 млн. дол. – 35 %. 

Сьогодні в США нараховується близько 10 млн. підприємств з 
чисельністю найманих робітників менше 500 чоловік але більшість з 
них має чисельність робітників менше ніж 20.До прикладу одна із 
кожних трьох американських сімей залучена в малий бізнес. Тобто 
малий бізнес в США- не просто один із видів підприємства,а по 
суті,образ життя. 

У США з кожним роком збільшиться кількість бізнесменів-
емігрантів. Також можна зазначити,що у керівництві підприємствами 
малого бізнесу бере участь більше жінок. Тільки за один рік кількість 
фірм, керованих жінками, зросла на 29%; 1,4 млн. підприємств малого 
бізнесу, власниками яких є жінки, отримали за рік 2,8 млрд дол. 
прибутку. Певний розвиток в малому бізнесі отримала франчайзингова 
форма. Серед жінок - власників фірм 16% використовували цю форму; 
60% жіночого бізнесу було зосереджено на дому  [2]. 

 
1. Рибчак В. І. Світовий досвід державного регулю- вання 

підприємств малого бізнесу / В. І. Рибчак // Науковий вісник НЛТУ 
України. – 2006. – Вип. 16.1. – С. 441 – 445. 2. Електронний ресурс: – 
Режим доступу: https://malbusiness.com/malyiy-biznes-v-razvityih-
stranah-chast1/ 
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Секція 2 
 «Управління інноваційним розвитком в україні» 

 
М. Бурда  

Науковий керівник – к.е.н., доц. Л.В. Галаз 

ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Сільське господарство - галузь матеріального виробництва, що 

займається вирощуванням культурних рослин та розведенням 
домашніх тварин для забезпечення населення продуктами харчування, 
а промисловості - сировиною. Попит на сільськогосподарську 
продукцію зростає з кожним роком.  

В Україні за статистикою сільськогосподарські угіддя займають 
42 млн гектарів, або 70% загального земельного фонду країни. 78,9% 
сільськогосподарських угідь становлять орні землі (рілля) і багаторічні 
насадження, 13,0% — пасовища, 8,4% — сіножаті. [1] 

За площею сільськогосподарських угідь Україна посідає одне з 
перших місць у світі. Найбільшу площу посівних земель займають 
посіви зернових культур, особливо озимої пшениці. Також в Україні 
добре розвинені рослинництво та тваринництво. Тому розвиток 
сільського господарства повинен бути пріоритетним напрямком. 

У 2016 році в Україні зібрано рекордний (64,2 млн. т.) урожай 
зернових, що стало причиною для настільки ж рекордного (41,6 млн. 
т.) експорту. Налагоджено постачання продукції АПК на нові азійські 
ринки, питома вага яких, на противагу регіону СНД, зростає. [2] 

 

 
Рис. 1. Географічна структура експорту сільськогосподарської продукції  

за перше півріччя 2017 року[3] 

Основним ринком збуту української сільськогосподарської 
продукції залишається ринок Азії, котрий дещо зменшив частку в 
структурі українського експорту у першому кварталі 2017 до 39%  з 
45% у першому кварталі 2016 р. Основними країнами-партнерами з 
Азії у поточному році виступали Індія, Іран та Туреччина. На другому 
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місці – країни ЄС, з часткою  29%, де головними партнерами є Іспанія, 
Нідерланди та Італія. Трійку завершують країни Африки котрі, в свою 
чергу, збільшили частку на +4,4%. Основними партнерами з Африки є 
Єгипет, Лівія і Туніс. Існує пожвавлення торгівлі з країнами СНД. 

На сьогодні можна виділити такі основні проблеми  
сільськогосподарського виробництва: 

- застаріла техніко-технологічна база. Близько півтори сотні 
підприємств  мають обладнання зношення якого досягає 70-80%; 

- відбувається старіння кадрів – молодь мігрує до великих міст; 
- погіршення умов використання сільськогосподарських угідь. 

Більша частина чорноземних земель виснажена і втрачає свою 
продуктивність у зв’язку з невиконанням правил обробки землі.  

- нестабільний політичний та економічний стан країни, 
недостатній розвиток державної фінансової системи не сприяє потоку 
інвестицій у сільське господарство. 

Основні бар’єри для інвестицій у сільське господарство: 
нестабільна та непрозора державна політика; недостатнє фінансування 
сільського господарства, низький рівень кредитування сектору; 
відсутність ефективної та доступної інфраструктури аграрних ринків 
та системи маркетингу. Основними перешкодами для українських 
експортерів аграрної продукції є: невідповідність українських 
стандартів міжнародним та низька якість виробленої продукції[4]. 

Усі наявні проблеми ще можна вирішити такими заходами: перехід 
від сировинного експорту до експорту продуктів з високою доданою 
вартістю, налагодження експортних відносин з Азією, Африкою, ЄС 
і США; підвищення стандартів безпеки продуктів харчування. 

Отже, сільське господарство повинно стати однією з 
найважливіших галузей господарського комплексу України. Воно 
відіграє важливу роль у зміцнені економіки нашої країни, підвищенні 
життєвого рівня населення і розв'язанні соціально-економічних 
проблем. Необхідно зміцнювати свої позиції на міжнародному ринку 
та впроваджувати нові заходи щодо покращення виробництва. 

 
1. [Електронний ресурс].-Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 

2. [Електронний ресурс].-Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/ 
wiki/%D0%A1%D1%96%D%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA% 
D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0 
3. Осачий О.С.Основи сільського господарства :підручник / 
О.С. Осачий, В.П. Миколайко– Умань:ФОП Жовтий О.О., 2014 – 349с. 
4. [Електронний ресурс].- Режим доступу : https//news.finance.ua 
/ua/news/-/371151/nazvano-top-5-problem-silskogo-gospodarstva-ukrayiny 
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 ДИНАМІКА ЄВРОАТЛАНТИЧНИХ НАСТРОЇВ НАСЕЛЕННЯ 
УКРАЇНИ  

 
У 2017 році на урядовому рівні відзначається двадцятиріччя 

хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією 
Півннічно-Атлантичного Договору[1] Сьогодні в зовнішньополітичній 
діяльності України відбуваються разючі зміни, що продиктовані 
кардинальною зміною вектора розвитку під впливом буремних подій 
Революції Гідності, анексії Криму та збройного конфлікту на Сході. Це 
дало відчутний імпульс для активного розвитку стосунків з 
євроатлантичним партнером – Організацією Північно-Атлантичного 
договору. Повноцінні партнерські стосунки України та НАТО 
розпочалися з 1997 року із підписання Хартії про особливе 
партнерство і активно трансформувалися за останні 20 років. Одним із 
визначальних трансформаційних факторів була і залишається 
громадська думка населення України. Не зважаючи на тривалий період 
розвитку, слід визначити такі її особливості як динамічність, високий 
рівень невизначеності та невпевненості, низький рівень 
поінформованості, незацікавленість та неоднорідність розподілу. 
Варто звернути особливу увагу на регіональні особливості громадської 
думки. Так, найбільш активними прихильниками євроатлантичної 
інтеграції України є жителі Заходу (рівень підтримки сьогодні – 71% 
[2]). Позиція жителів Півдня і Центра характеризується найбільшою 
невизначеністю при чому якщо євроатлантичні настрої населення 
Центра відрізняються динамічністю та чутливістю до політичних 
подій (52% підтримують вступ до НАТО сьогодні[2]), то в жителів  
Півдня навпаки – пасивністю і стійкістю (рівень підтримки - 24%). 
Найбільшими скептиками євроатлантичної інтеграції є жителі Сходу, 
особливо Донбасу, проте опинившись в епіцентрі воєнних подій, 
думка населення цього регіону відчула разючі зміни – сьогодні 32 % 
[2] населення Східного субрегіону підтримують вступ до НАТО (це 
колосальний стрибок, порівнюючи з даними  квітня 2012 р., коли 
рівень підтримки становив 2%[3]). Саме населення Сходу і Півдня є 
найбільшими прихильниками альтернативних способів захисту 
національних інтересів, зокрема позаблоковість досі має відносну 
перевагу як шлях гарантування безпеки України на Півдні (37%) та 
Сході (38%)[3]; 13% населення Сходу та майже 11% Півдня 
підтримують військовий союз із Росією та країнами СНД. 
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Варто відзначити позитивну динаміку у формуванні 
євроатлантичних настроїв  у постмайданівський період, що збігається 
із політикою чинного керівництва України, яке проголосило членство 
в ЄС і НАТО цілями України у військово-політичній сфері. Описані 
наміри були задекларовані у новій редакції Військової доктрини, що 
проголошувала пріоритетність участі та вдосконалення євроатлан-
тичної та європейської системи колективної безпеки, при чому 
пріоритетним завданням поглиблення співпраці є досягнення до 2020 
року повної сумісності ЗСУ з відповідними силами держав-членів 
НАТО [4 ]. Цей крок як ніколи є актуальним сьогодні, адже загальним 
рівень підтримки НАТО в 2017 році склав рекордні 47,2%. Більше 66% 
готові взяти участь в референдумі за вступ до Альянсу і майже 70% 
готові його підтримати,  в переважній більшості (85,6%) визнаючи, що 
дасть гарантії безпеки для України[5]. Проте, не зважаючи  на важливі 
кроки на шляху до повної євроатлантичної інтеграції, для досягнення 
повного консенсусу і взаєморозуміння українському суспільству ще 
варто пройти довгий шлях національного діалогу та відкритої дискусії 
зі стратегічних питань безпеки на зовнішньополітичного вектору 
розвитку.  

 
1. Про затвердження плану заходів з відзначення у 2017 році 20-

ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною 
та НАТО: розпорядження Кабінету міністрів України від 21.06-2017// 
Офійіцний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 2. Дослідження  громадської 
думки Центру Разумкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://old.razumkov.org.ua  3. Дзеркало тижня. Рада скасувала 
позаблоковий статус України [Електронний ресурс] / Дзеркало 
тижня. – 23.12.2014 – Режим доступу: http://dt.ua/POLITICS/rada-
skasuvala-pozablokoviy-status-ukrayini-159904_.html   4. Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року 
"Про нову редакцію Воєнної доктрини України": Указ Президента 
України №555/2015 // Офіційне інтернет-представництво 
Президента України Разумкова [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443 5. Прес-
реліз Громадська думка населення України про НАТО  (опитування 
населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» 
імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова) [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-naselennya-
ukraini-pro-nato 
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Р. Гакавчин 
Науковий керівник – к.е.н., доц. О. П. Просович 

 
ІННОВАЦІЇ В СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ 

 
Освіта виступає однією з передумов розвитку особистості, як в 

інтелектуальному, так і в духовному та фізичному плані. Вона сприяє 
успішній соціалізації людини та допомагає їй у формуванні та 
накопиченні економічних благ і є запорукою розвитку суспільства 
загалом. Отже, освіта є чи не найважливішим аспектом суспільного 
життя. Від того, наскільки якісними будуть освітні послуги, залежить 
те, наскільки добре ми будемо жити в майбутньому. Задля 
забезпечення світлого майбутнього суспільства в нашій країні 
Міністерство освіти та науки України систематично реформує 
вітчизняну систему освіти. Зокрема, 5 вересня цього року був 
прийнятий новий закон «Про освіту», що зможе допомогти реалізувати 
концепцію «Нової Української школи». Згідно даного закону ті, що 
підуть до школи у новому навчальному році (у 2018-2019 н. р.), будуть 
навчатися по новому [1].  

Основною проблемою освіти в Україні є її знецінення. Тому, 
така спільнота як EdCamp Ukraine досліджує успішні освітні системи 
різних країн і стверджує, що усіх їх об’єднує переосмислення ролі 
вчителя. І це стосується не лише високих заробітних плат, а передусім  
професіоналізму, гідності та, як наслідок, поваги і довіри до 
вчительського фаху. Вони знаходять активних педагогів, які прагнуть 
змінюватися самі та змінювати освітнє середовище навколо себе, 
об’єднують їх у локальних спільнотах, розвиваючи горизонтальні 
зв’язки, надихають та допомагають діяти, надаючи знання й 
можливості для розв’язання спільних завдань. Ця спільнота прагне 
розвивати такі напрями діяльності: освітні експедиції до різних країн 
за успішними кейсами – Мандри ЕдМандро, створити постійно діючий 
центр підвищення кваліфікації, розробити платформу для проведення 
й обговорення відкритих уроків [2]. 

Міністерство освіти ж пропонує створити «Нову Українську 
школу» (НУШ), яка передбачає, що стосунки між учителем, батьками 
та учнем мають будуватися на партнерстві, а також на співпраці 
педагогів. Для цього організацією «Вільна хата» була запропонована 
програма «Інтегральне лідерство в освіті. Міжнародний інститут 
інтегрального розвитку "Empatia.pro" відкрив програму-тренінг 
«Емпатія як основа педагогіки партнерства. Навички ХХІ століття. 
Емоційний інтелект, усвідомлене вчителювання та інновації в освіті», 
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завданням якого є сформувати основні виклики, з якими стикаються 
педагоги та директори шкіл. В ході даного тренінгу було 
запропоновано: 1) запровадити в Україні власну модель розвитку від 
цінностей до соціальних норм, від норм – до практик; 2) сформувати у 
школі та навколо неї атмосферу емоційної безпеки через нові моделі 
відносин і ставлення; 3) орієнтуватися на побудову індивідуальних 
траєкторій навчання, як для вчителів, так і для учнів; 4) ввести у 
навчальний процес практику оцінки учня через формування портфоліо 
учня і наповнення його виконаними проектами [3]. 

На нашу думку доцільно запровадити проведення тестувань, як 
учнів, так і вчителів, щоб визначити рівень їхніх знань та навичок. 
Необхідно переглянути і зменшити кількість різноманітних форм 
звітності, які доводиться заповнювати вчителям, оскільки вони 
заважають зосередитись на навчальному процесі. Дуже часто, 
особливо в старших класах, вчитель відводить більшість часу на 
підготовку учнів до ЗНО. Через брак часу учитель не має змоги 
врахувати їхні схильності та уподобання, знайти індивідуальний підхід 
до учнів, а часом вони цього дуже потребують. Варто виділити 
додаткові години на предмети, що виносяться на ЗНО. Загалом, 
необхідно ретельно переглянути кількість та наповненість навчальних 
предметів, оскільки деякі теми можуть розглядатися в декількох 
предметах. Доцільним є поєднання різних методів навчання. В рамках 
навчального процесу можна спільно розробляти проекти, оскільки 
досягнення спільної цілі згуртовує колективи, а як показує практика, 
колективи часто бувають неоднорідні і між ними часто є 
протистояння.  

Отже, саме освіта покликана приносити якісні зміни в розвиток 
суспільства, зокрема і українського. Реформа освіти, яка передбачає 
створення НУШ, пропонує кроки, які можнa зpoбити вже сьогодні, з 
наявними ресурсами і можливостями. Основною її цінністю є те, що 
вона пропонує симбіоз практики і натхнення від нового досвіду.  

 
1. Кодекс законів про працю України: Верховна Рада України. – 

Документ 651-14, чинний, поточна редакція —
 Редакція від 28.09.2017, підстава 2145-19     2. Педагогічний апгрейд з 
EdCamp Ukraine [Електронний ресурс]//Режим доступу: 
https://biggggidea.com/project/edcampukraine2017/. 3. Що можна 
змінити у школах вже тепер: думки освітян [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/06/23/224886/ 
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 ПОНЯТТЯ «ЕVENT-MARKETING» ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ  

У СТУДЕНТСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННІ  
 

Студентське самоврядування — це можливість реалізувати себе, 
як особистість у різних аспектах університетського життя, до 
прикладу, в організації різноманітних подій. Поняття «event-
marketing» — спосіб залучення уваги до бренду для створення більш 
тісних зв’язків між ним і споживачем. Це не реклама, адже це не 
потребує вірити обіцянкам виробників, наприклад, аби придбати будь-
яку одиницю товару чи послуги. 

Event-marketing - це просування товарів на ринок за допомогою 
створення та проведення спеціальних заходів. Спектр та формат їх є 
безмежним і неосяжним: від класичної прес-конференції, професійних 
семінарів та тренінгів — до масових концертів і національних 
фестивалів, від корпоративних свят - до міжнародних виставок. 
Головна перевага будь-якої спеціальної події - встановлення 
безпосереднього контакту між клієнтами та аудиторією, створення між 
ними емоційного зв’язку[1]. 

Події, які беруться за основу і становлять сюжетну основу 
маркетингового заходу, можуть мати різний характер:  діловий,  
навчальний, спортивний, розважальний. 

Якщо ж говорити про нестандартні ідеї для проведення івентів, 
то варіантів і можливостей - величезна кількість, і на підтвердження 
цього переконання хотілося б привести декілька з них, що 
заслуговують на особливу увагу: 

• Проведення групових заходів у форматі використання 
провокаційного event-маркетинга, шок-промоушена, які 
спрямовані на експлуатації людської цікавості і миттєвого 
реагування. 

• Нічні івенти. Нічний квест містом, зокрема, розважально-
інтелектуальна гра «Мафія» у вечірній період часу і тому 
подібне можуть стати основою для незабутнього івента.  

• Проведення масових виїзних заходів, наприклад, «Посвята 
першокурсника» зі спортивним орієнтуванням події — виїзд у 
Карпати, підйом на гору Говерла. 
Найголовніша цінність івенту — це ті почуття та емоції, які він 

створює в аудиторії. Саме в цьому найбільша складність івент-
маркетингу. 
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Існують 3 правила івент-маркетингу[на основі 1, 2]:  
1. Найголовніше: у кожного івенту є якась основна мета, 

ідея. Щось найважливіше, що Ви хочете повідомити, 
продемонструвати аудиторії. Це «щось» потрібно, насамперед, 
дуже чітко сформулювати для себе.  

2. Успішний івент можна створити тільки тоді, коли ви точно 
знаєте, до кого ви звертаєтесь.  

3. Завжди пам'ятайте, що івенти - це інструмент PR. Зав-
дання  собі та іншим треба формулювати з точки зору: «Що ми 
хочемо, щоб люди клієнти,пресса, партнери сказали, написали, 
думали, робили  під час та після нашого заходу?» 
Отже, «event-marketing» це один з дієвих інструментів форму-

вання позитивного ставлення до компанії чи організації або її 
продукту. Якщо подієвий маркетинг організований правильно, 
підібрана відповідна до події цільова аудиторія, то ефект не змусить 
себе довго чекати. За допомогою грамотно проведеного подієвого 
маркетингу можна не тільки підвищити впізнаваність марки, 
стимулювати збут, але і прищепити аудиторії лояльність до бренду —
епіцентру подієвого маркетингу.  

 
1. Ткачук О. Event - важлива складова сучасного PR // 

Маркетинг в Україні. - 2010. - № 1. - С. 34-39. 2. Апопій В. В. 
Організація торгівлі [Підручник] / В. В. Апопій, І. П. Міщук ; [заг. ред. 
В. В. Апопія]. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 632 с. 

 
О. Дідух 

Науковий керівник- к.е.н., доц. Г. Р. Копець 

ТАЛАНТ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА УСПІХУ  
УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 
Як відомо, однією з основних проблем українського ринку праці 

є відтік персоналу. Висококваліфіковані кадри залишають країну у 
пошуках кращої роботи та вищих заробітків. У той час, як у бізнесі 
формується новий вектор розвитку кадрової політики, спрямованої на 
пошук та залучення в компанії талановитих працівників – ключового 
джерела їх успіху та процвітання. Тож важливим питанням постає 
процес управління талантами, під яким слід розуміти застосування 
інтегрованої сукупності видів діяльності, спрямованих на те, щоб 
організація приваблювала, могла утримувати, мотивувати й просувати 
талановитий персонал, в якому вона потребує зараз і в майбутньому. 
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На сьогодні, ключ до успішного залучення та утримання 
професіоналів полягає у побудові ефективної корпоративної культури й 
атмосфери, веденні комунікацій і постійному розвитку разом з ринком і 
потенційними конкурентами. Тож дедалі більше компаній починають 
усвідомлювати, що процес управління талантами являється стратегічним 
пріоритетом для успішного бізнесу. І так дослідження встановило, що 
управління талантом не може бути відокремленим від бізнес-стратегії. 
Підприємства досягають найкращих результатів, якщо залучають всі 
ланки лідерів до розвитку талантів, особливо на ранніх стадіях 
формулювання стратегії. Таким чином, для того щоб вижити українським 
підприємствам, або отримати нові можливості для розвитку необхідно 
активніше використовувати талант-менеджмент, який надасть змогу 
швидше реагувати на зміни навколишнього середовища. Тож основною 
метою концепції управління талантами є цілеспрямований розвиток 
працівника та постійний пошук і розкриття його потенціалу [1]. 

Важливо визначити умови створення успішної моделі талант-
менеджменту на підприємстві, серед яких виділимо такі: 

 - наявність прогресивного лідера на підприємстві, для якого 
побудова ефективної системи управління талантами є основним 
завданням; 

 - орієнтація у побудові цієї системи на цінності працівника; 
 - впровадження цієї системи на всіх рівнях менеджменту – від 

нижчого до найвищого;  
 - удосконалена система оцінювання праці талановитих 

працівників, публічності визнання цінності результатів їх праці; 
 - створення ефективного середовища корпоративних знань та 

системи управління ними; 
 - постійні інвестиційні вкладення у розвиток талантів; 
 - безперервне навчання талановитих працівників; 
 - справедлива система матеріального заохочення талантів за 

проявлені творчі підходи, вміння нестандартно мислити та знаходити 
оптимальні рішення; 

 Таким чином, поєднання усіх цих умов будуть відповідати статусу 
компанії – сильного HR-бренду роботодавця, основною конкурентною 
перевагою якого є «цінні творчі пориви» талановитих працівників [2]. 

Проте слід пам’ятати, що у мотивації не існує єдиного підходу, 
а потрібно шукати індивідуальний підхід на кожному підприємстві, до 
кожного робочого колективу, до кожного працівника. 

У свою чергу, система управління талантами являється 
можливістю для працівника проявити себе, кар'єрного росту, отримати 
нові знання, а також розвинути свої навички та вміння. 
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Можна сказати, що сьогодні управління талантами постає як 
невід’ємна умова існування будь-якої організації, адже керувати 
талантами означає залучати та утримувати найкращих працівників, а 
також ефективно використовувати їхній потенціал на благо підприємства, 
витрачаючи при цьому невелику кількість ресурсів. Адже згідно  з одного 
з проявів закону Парето в бізнесі, 80% всього прибутку компанії 
приносять саме 20% її персоналу, якими і є ті самі «таланти». 

Отже, розуміння та усвідомлення українськими підприємствами 
важливості таланту як ключової складової їх конкурентоспроможності 
сприятиме формуванню ефективної системи управління людськими 
ресурсами і, як наслідок, досягнення успішних результатів та цілей органі-
зацій, що допоможе вивести українські підприємства на рівень розвитку з 
провідними компаніями та зупинити відтік цінних кадрів з України. 

 
1. Талант-менеджмент як невід’ємна складова успіху 

організації / О. І. Продіус, А. І. Журавель, М. О. Сітор // Економіка: 
реалії часу. Науковий журнал. — 2013. — № 1 (6). — С. 172-177.  
2. Кузнецова Н. Б. Концепція управління талантами в системі 
менеджменту знань / Н. Б. Кузнецова// Соціально-трудові відносини: 
теорія та практика. – 2014. – № 2(8). – С. 181–187. 
 

М. Дремлюга 
Науковий керівник – доц. Новаківський І.І. 

 
КРИПТОВАЛЮТА  ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 
Криптовалюта - це цифрова (віртуальна) валюта, одиниця якої - 

монета (англ. -coin). Такі електронні гроші захищені від підробки, 
адже представляють зашифровану інформацію, скопіювати яку 
неможливо. Криптовалюта відрізняється від звичайних грошей  тим, 
що кошти спершу повинні бути внесені на рахунок у фізичному 
вигляді (наприклад, через банк або платіжний термінал). Загалом, 
криптовалюта - це «електронні гроші»[1]. Сьогодні ж цей вид платежів 
набуває небувалу популярність в найбільш розвинених країнах світу. 

У 2010 році був створений перший обмінник, де можна було 
обміняти криптовалюту (біткоіни) на долари. Глобальна інтеграція 
віртуальної валюти сталася в 2014 році. Каталізатором цього процесу 
стали бізнес-гіганти Microsoft, Dell, Greenpeace, Virgin Galactic, 
Wikipedia. В першу чергу, корпорації стали використовувати переваги 
цифрових валют для підвищення рівня продажів товарів і послуг. 
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Всіма перевагами і недоліками володіє повною мірою і 
найпопулярніша, на сьогоднішній день, криптовалюта - BitCoin 
(біткоін). У 2007-2009 р.  групою осіб був розроблений алгоритм 
біткоін і почалася її емісія і видобуток в мережі. Спочатку біткоіни був 
мало відомий і використовувався людьми, тісно пов’язаними з IT-
технологіями. Біткоіни сьогодні є найпопулярнішою криптовалютою. 
Її вартість у вересні 2017 р. досягла позиції у 5,697.84 дол./біткоін.. 

Добуванням в мережі криптовалюти займається Майнінг. Для 
цього потрібно комп'ютерне обладнанням необхідної потужності і 
спеціальним програмним забезпеченням. Доказом наявності монети в 
мережі служить блокчейн, тобто певний обліковий запис. 

Ще одна популярна криптовалюта – Ethereum (ETH). І хоча вона 
не така популярна, проте протягом цього року вона зросла від 70.14 
підріс до 342.82 дол. Станом на жовтень 2017 року загальна кількість 
криптовалют перевищило тисячу. Серед найбільш поширених можна 
відзначити: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash 
(BCH), Litecoin (LTC), Dash (DASH), NEM (XEM), Monero (XMR) [2] 

До цього часу НБУ чітко не визначився, щодо відношення до 
криптовалюти. За словами заступника голови НБУ Олега Чурія - 
оскільки немає центрального емітента, то "це точно не валюта". Тобто, 
НБУ не може визнати криптовалюту платіжним засобом. Тобто "люди 
можуть втратити гроші" внаслідок шахрайства з криптовалютами. 
Разом з тим прямої законодавчої заборони на операції з використання 
криптовалюти в Україні не існує. Саме тому ані роз'яснення НБУ, ані 
інші підзаконні нормативно-правові акти не можуть замінити закон, 
який би прямо врегулював або заборонив обіг криптовалюти. НБУ 
лише застерігає від операцій з криптовалютами, зокрема біткоінів, 
поки не буде створена правова система для захисту користувачів [3]. 

Можна констатувати, що законодавство України та влада 
відстають від викликів часу. Хоча НБУ та Державна фіскальна служба 
заявляли про незаконність криптовалют, це не відлякує наших 
співвітчизників від їх використання. З іншого боку активний розвиток 
криптовалют потребує правового врегулювання. Відповідно до чин-
ного законодавства, криптовалюта для взаєморозрахунків використо-
вуватися не може, а отже, біткоіни як платіжний засіб – неплато-
спроможні. Отже, фізичні чи юридичні особи, які використовують 
криптовалюту, здійснюють операції та ведення бізнесу на власний 
страх та ризик без жодних державних гарантій. 

 
1. Поняття криптовалюти [Електронний ресурс]. – 2014. – 

Режим доступу до ресурсу:http://onecoins.info/chto-takoe-
kriptovalyuta.html 2. Криптовалюта [Електронний ресурс]. – 2016. – 
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Режим доступу до ресурсу: http://vidpovim.pp.ua/shho-take-
kriptovalyuta/. 3. Криптовалюта в Україні. Все, що треба знати 
[Електронний ресурс] // ООО «Видавничий Дім «Медіа-Дк» – Режим 
доступу до ресурсу: http://nv.ua/ukr/techno/it-industry/kriptovaljuta-
bitcoin-v-ukrajini-vse-shcho-treba-znati-1918518.html. 

 
О. Дроботій 

Науковий керівник - к.е.н., доц. Г.Р.Копець 
 

ПРАКТИЧНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ  
ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Виробництво паперу – справа потрібна, проте таке виробництво в 

умовах сьогодення має чимало проблем, які зумовлені високою вартістю 
на електроенергію, погіршенням умов екологічного стану України тощо. 

На Львівщині такою справою займається «Жидачівський 
целюлозно – паперовий комбінат» - один з найбільших підприємств 
целюлозно-паперової промисловості. 

ВАТ «Жидачівський целюлозно – паперовий комбінат» - 
багатопрофільне, інтегроване підприємство із  замкнутим виробничим 
циклом, який починається з переробки  сировини і закінчується готовою 
продукцією. Комбінат спеціалізується на випуску гофрокартонної тари, 
друкарських видів паперу. Підприємство має власну напівфабрикатну 
базу – виробництво  деревної і макулатурної маси, які  використовуються  
для виробництва паперу та картону на комбінаті. Комбінат має досить 
розширену інфраструктуру: цехи, заводи, допоміжні служби. 

Проте, з 2014 року підприємство простоювало 1,5 роки. На початку 
2000-х тут працювали понад 3400 працівників, на момент зупинки 
виробництва у 2014 році – 800. Зараз на комбінаті працює 539 осіб [1]. 

Якщо звернутись до звіту про фінансові результати, то можна 
побачити, що комбінат працює у великий збиток, який йому потрібно 
мінімізувати, а отже підприємству потрібен розвиток, потрібні нові 
інноваційні рішення, які допоможуть йому підвищити ефективність 
господарювання [2]. 

Одним із таких інноваційних рішень є виробництво екологічного 
паперу з каменю. Цей досвід вже практикують  в різних куточках світу. 
Основою екологічного паперу є карбонат кальцію. В природі він 
зустрічається у вигляді таких порід: вапняк, крейда, мармур, кальцит, 
арагоніт. Карбонат кальцію можна отримати з відходів: видобувають 
сировину для будівельної промисловості, а мінерали, в яких міститься 
карбонат кальцію, викидають. Породу подрібнюють. До неї додають 
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нетоксичну синтетичну смолу HDPE. На виході з нього виходить 
білосніжний, гладкий і м'який папір, стійкий до води і стирання. У ньому 
немає кислот і хлору, він повністю безпечний для навколишнього 
середовища. Він підходить для зовнішнього використання, особливо якщо 
його доповнити ультрафіолетовим захистом. 

Для виробництва тонни звичайного паперу потрібно близько 20 
дерев, витрачається 38000 кДж енергії. Виготовляючи папір з каменю не 
потрібні дерева, витрачається у два рази менше  енергії, необхідної для 
виробництва вторинного паперу, і не забруднюється вода. Такий папір не 
потребує відбілювання. Мінеральний папір - екологічний в усіх 
відношеннях. Переробляти його можна з пластиком і звичайним папером. 
Смола HDPE розпадається протягом року під впливом сонячних 
променів, і карбонат кальцію повертається до початкової твердої форми, 
яка є природною для навколишнього середовища. Переробляючи 
мінеральний папір на фабриках з переробки сміття, він не буде при 
горінні викидати в атмосферу отруйні речовини. Виробники можуть не 
переживати про нестачу сировини, адже карбонат кальцію становить 
близько 70% від загальної кількості корисних копалин на Землі. В даний 
час існує декілька брендів з виробництва паперу з каменю, наприклад 
FiberStone, Rockstock [3]. 

Отже, можна зробити такі висновки. Виробництво екологічного 
паперу допоможе «Жидачівському целюлозно-паперовому комбінату»: 

- збільшити обсяги продажів за допомогою влучної реклами 
про екопапір, оскільки українці не є байдужими до вирубки лісів; 

- мінімізувати витрати на електроенергію майже в два рази; 
- зменшити забруднення води практично в два рази; 
- зменшити витрати на відбілювання, оскільки його не 

потрібно проводити для екопаперу. 
Також, виробництво екологічного паперу принесе користь 

суспільству та Україні загалом. Це такі позитивні моменти:  
- зменшення використання електроенергії; 
- зменшення вирубки лісів, що є дуже важливим аспектом;  
- зменшення викидів отруйних і шкідливих речовин в атмосферу. 
 
1. [Електронний ресурс]//Режим доступу: 

http://www.osnova.ua/uk/page/production/cbk/. 2. [Електронний 
ресурс]//Режим доступу: 
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/100130/165/templ. 
3.[Електронний ресурс]//Режим доступу: 
http://www.expres.ua/news/2015/06/27/141270-sviti-nabuvaye-populyarnosti-
vyrobnyctvo-ekopaperu-kamenyu..
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І. Лозова 
Науковий керівник – к.е.н., доц. Т.В. Кулініч  

 
КОНТРАКТНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА 

СТРАТЕГІЯ  В СФЕРІ ОБІГУ ТОВАРІВ 
 

В умовах сьогодення та ринкової трансформації, становлення та 
модернізування сфери товарного обігу є важливим етапом в 
стабільності та ефективності розвитку країни. Динаміка обсягу 
товарообороту за даними Держкомстат України є позитивною, адже, у 
2016 році цей показник зріс на 311744,9 млн. грн. (+25,06%) у 
порівнянні з 2015 роком [1]. Цьому посприяло вдосконалення у 
вітчизняному виробництві, а також і в зростанні достатку населення. 

Проте, незважаючи на позитивну динаміку розвитку торгівлі, 
необхідно усунути ряд проблем в сфері товарного обігу. До них 
належать: відсутність системи державного регулювання гуртової 
торгівлі (ГТ), невміння формулювати чіткої стратегії функціонування 
підприємства на ринку [2], перенасичення ринку товарами, відсутність 
швидкого обороту коштів та інших. 

Для вирішення даних проблем необхідне: 1) обов’язкове 
втручання державних органів, щоб урегулювати монополію та 
забезпечити розвиток конкурентності на ринку; 2) потрібно проводити 
моніторинг ринку, щоб знайти «золоту середину» між попитом та 
пропозицією; 3) сформулювати чітку стратегію взаємодії виробничо-
збутової політики; 4) швидко адаптуватися до можливих змін на 
ринку; 5) підвищити конкурентоспроможність підприємств ГТ.  

Конкурентоспроможність організацій внутрішньої торгівлі ха-
рактеризується здатністю швидко реагувати на зміни в конкурентному 
середовищі, можливістю забезпечити споживачів якісною продукцією, 
тим самим відповідати умовам ринку та максимізувати прибуток. Її 
можна забезпечити впровадженням інноваційної стратегії в межах 
виробничо – збутової політики. За класифікацією Х. Фрімана 
виділяють шість типів інноваційних стратегій [3]: наступальна 
(агресивна), захисна, імітаційна, залежна, традиційна та «за нагодою».  

На нашу думку, варто використати комбінацію зі захисно – 
наступально – залежної стратегій. Суть захисної стратегії полягає в 
тому, що вона  пов’язана з нововведенням нової технології, а також 
«відбиває реакцію підприємства на дії конкурентів» [4], забезпечивши 
собі одне з провідних місць на ринку. Наступальна (агресивна) 
стратегія характеризується бажанням підприємства досягти лідерства 
на ринку, створивши нову продукцію чи послуги. Залежна стратегія, в 
свою чергу, «дозволяє орієнтуватися на розробку і технології 
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виробництва провідних компаній, завдяки їй підприємство забезпечує 
самозбереження на основі контрактного виробництва для цих 
компаній» [3]. Завдяки поєднанню даних стратегій організація зможе 
вийти на нові ринку збуту, задовольнити потреби споживачів та 
гарантувати отримання прибутку. 

Контрактне виробництво, як підвид аутсорсингу, «дозволяє 
тримачам торгових марок (ТМ), володарям патентів, розробникам 
продуктів і іншим компаніям розміщувати замовлення на виробництво 
самого продукту на спеціалізованому підприємстві, що володіє необ-
хідним устаткуванням, технологіями і кваліфікованим персоналом» 
[5]. Його технологія може бути застосована для поєднання виробничих 
і збутових організацій.   

У світі набуло практики виробництво продукції під напрямом 
Private Label (власної торгової марки - ВТМ). Перевагами ВТМ для 
споживача є: низька ціна, контрольована якість, унікальний продукт. 
Тісна співпраця з виробником, минаючи дистриб'юторів і 
посередників, дозволяє надати ціну значно нижче аналогічного 
продукту під відомою ТМ. Отже, продаж продукції під своєю ТМ 
забезпечує вигоду для ланцюга всіх учасників сфери товарного обігу: 
виробник – гуртове підприємство – роздрібний торгівець – кінцевий 
споживач. Адже, підвищує позитивний вплив на імідж підприємства 
торгової мережі, що забезпечує формування смаків споживача до 
конкретного продукту, а також зростає ефективність діяльності 
підприємств торгівлі; дозволяє підвищити якість продукції, знизити 
ціни для споживачів на основі зниження собівартості формування 
товарних можливостей та забезпечити її унікальність.  

 
1. Державна служба статистики України [Е-ресурс]. – URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 2. Бозуленко О.Ю. «Оптова торгівля в 
Україні, її проблеми та перспективи» [Е-ресурс]. – URL: 
http://sophus.at.ua/publ/2015_06_4_5_kam_podils/sekcija_section_3_2015
_06_4_5 optova_torgivlja_v_ukrajini_jiji_problemi_ta_perspektivi/99-1-0-
1401. 3. Хотяшева О.М. Класифікація інноваційних стратегій [Е- 
ресурс]. – URL: https://studme.com.ua/1609032213165/investirovanie/ 
 klassifikatsiya_innovatsionnyh_strategiy.htm. 4.Стадник В.В. Види 
інноваційних стратегій та їх співвідношення [Е-ресурс]. – URL: 
http://subject.com.ua/economic/innovative/12.html. 5. Визначення 
контрактного виробництва [Е-ресурс]. – URL: 
http://www.ukrhim.org.ua/ua/kontraktne-virobnitstvo-ua.html 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

Сьогодні питанню банківських інновацій, зокрема інноваційних 
банківських послуг, приділяється велика увага.  Проблеми, які 
виникають в соціальному та економічному житті, безпосередньо 
впливають на стан банківської системи, спричиняють виникнення 
проблем у сфері формування та використання ресурсів. На сучасному 
етапі розвиток банківського бізнесу нерозривно пов’язаний з авто-
матизацією, впровадженням новітніх технічних засобів і передових 
банківських технологій щодо просування на ринок банківських 
продуктів і послуг, а також із пошуком інструментів, що підвищують 
привабливість банківських послуг, чому сприяють інновації [1, с. 156]. 

Для початку варто зауважити, що основною причиною 
впровадження інновацій у банківській сфері, як і в інших галузях 
економіки, є перспектива отримання додаткового прибутку. Клієнт є 
основним двигуном інноваційного розвитку банків. У системі 
банківських послуг для корпоративних клієнтів 60% інновацій 
запропонував сам клієнт. У випадку приватних клієнтів відносно 
половини інновацій клієнт був ініціатором [2, с. 190]. 

Отже, інноваційні послуги виникли завдяки потребам та 
вимогам клієнта. Будь-які аспекти діяльності банків у сучасних умовах 
є сферою впровадження інновацій: розробляються нові банківські 
продукти та послуги, фінансові інструменти та технології 
обслуговування, змінюються організаційні структури та бізнес-
процеси кредитних організацій, застосовуються інноваційні канали 
збуту та методи реклами [3, с. 28]. 

Причиною появи банківських інновацій, крім отримання 
прибутку, виступає і  пристосування до змін ринкової кон’юнктури, 
підтримання конкурентоспроможності, зниження операційних витрат 
та дотримання високих показників надійності та платоспроможності. 
Новим трендом у банківських інноваціях є зближення банків із 
соціальними мережами, а також: «багатоканальна діяльність» із 
поєднанням нових і традиційних технологій та інструментів таких, як 
самообслуговування, дистанційного обслуговування, використання 
Інтернету, індивідуальні консультації, телефонні центри; віртуальні 
банківські і фінансові технології: управління банківським рахунком, 
готівкові розрахунки, електронний підпис, укладення договорів, 
фінансові організації (біржі, банки); розосередження й організаційне 
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розділення банку на три елементи – поширення послуг, виробнича 
частина і портфельний банк, а також оптимізація банківської мережі 
(сегментація, зміни у філіях і філіальній мережі); комплексне 
використання нових інформаційних і комунікаційних технологій для 
електронного і змішаного (традиційного і нового) маркетингу (клієнт 
сам вибирає форму обслуговування) [4, с. 8]. 

Таким чином, в Україні рівень інноваційного потенціалу є 
досить високим, але на сучасному етапі не реалізується в повному 
обсязі. Згідно із загальними законами економіки, між фінансовою 
стабільністю, ефективністю, конкурентоспроможністю та 
інноваційним потенціалом банку існує стійка залежність, тому 
фінансові інновації відіграють важливе значення в їх забезпеченні. На 
жаль, в Україні практика фінансових інновацій, які реалізовані 
державними банками, є незначною. Українські банки, як правило, 
залучають досвід своїх західних партнерів, що унеможливлює набуття 
власного досвіду та власних унікальних розробок, але скорочує 
витрати на створення нових продуктів, тестування та апробацію. 
Розробка і впровадження такої стратегічної програми дасть змогу 
розвинути в Україні цілком конкурентоспроможний ринок фінансових 
послуг і його найбільшу складову частину – ринок банківських послуг, 
що слугуватиме стимулом і каталізатором інноваційного розвитку 
економіки загалом [4]. 

 
1. Єгоричева С.Б. Банківські інновації: [навч. посіб.] / С.Б. Єго-

ричева. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 208 с.  
2. Меренкова О.В. Інноваційні технології банківської діяльності як 
елемент сучасного економічного мислення / О.В. Меренкова // Сучасна 
картина світу: Природа, суспільство, людина: збірник наукових праць. – 
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – C. 186–194. 3. Санто Б. Инновация 
как средство экономического развития / Б. Санто; пер. с венг. – М.: 
Прогресс, 2013. – 296с. 3. Степаненко О.П. Тенденції інноваційного 
розвитку банківської системи України / О. П. Степаненко // Актуальні 
проблеми економіки. – 2012. – № 6 (132). – С. 5–13. 4. Тисячна Ю.С. 
Сучасний стан та розвиток банківської системи в контексті за-
безпечення безперервності відтворювальних процесів / Ю.С. Тисячна // 
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: 
проблеми теорії та практики. – 2012. – № 4 (20). – С. 25–32.  
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ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
ПРИВАБЛИВОСТІ ЛЬВОВА: АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ 

 
Сьогодні Львів став широко відомим як розвинутий турис-

тичний центр Його привабливість визначається рядом соціально-
економічних та історико-архітектурних чинників. Одним із актуальних 
на сьогодні став чинник соціально-економічної безпеки. Питання 
безпеки міст широко досліджується та відомо цілий ряд успішних 
рішень, втілених на практиці.  

Інститут стратегічних досліджень ім. Голди Мейр, що 
співпрацює з Ізраїльським інститутом стратегічного розвитку, 
виступив за впровадження в Україні Ізраїльської програми «Безпечне 
місто». В Ізраїлі вже апробовано методику створення безпечних міст. 
Зокрема не тільки у великих, а і в малих містах, де присутній 
криміналітет та загроза терористичних актів [1]. 

Основою цієї програми є реалізація методики внутрішньої 
безпеки території за допомогою відеоспостереження та аналізу даних, 
які зводяться у спеціальний моніторинговий центр, де посекундно 
відслідковується вся інформація. Цю програму вже почали 
використовувати в містах України. Її можна запровадити і у Львові.  

Безпечне місто – це інформаційно-аналітичний комплекс, що 
базується на інтеграційній платформі. Він розгортається на сучасній 
програмно-апаратній інфраструктурі, що дозволяє організувати обмін 
даними між інформаційними системами. Це забезпечує наскрізну 
передачу та обробку інформації, цілісність та узгодженість 
інформаційних потоків і процедур в рамках міжвідомчої взаємодії. Всі 
обмеження прав доступу до інформації суворо регламентовані 
відповідними відомствами. [2] 

Головним елементом інформаційно-аналітичного комплексу 
Безпечне місто є система міського відеоспостереження. Вона 
представляється комплексом заходів, спрямованих на оснащення 
системами відеофіксації вулиць, будівель, споруд, прибудинкових 
територій, промислових підприємств, транспортних вузлів та місць 
масового скупчення людей для запобігання та мінімізації виникнення 
злочинів.  

Для забезпечення структури безпеки сучасного міста розроб-
лена інфраструктура повинна задовольняти таким вимогам: простота, 
гнучкість, мультисистемність. Загалом така система має три рівні: 
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1-й рівень - Моніторинг. На цьому рівні розгортаються технічні 
засоби збирання і первинного оброблення первинної мультимедійної 
інформації. Основними складовими системи на цьому рівні є камери 
відеоспостереження. засоби телеметрії, термінальні комплекси екстре-
ного зв'язку, відомчі шлюзи та інформаційні системи автоматизо-
ваного перероблення первинної інформації. 

З цього рівня все моніторингове обладнання передає інфор-
мацію на другий рівень. 

2-й рівень - Система. На цьому рівні відбувається накопичення, 
зберігання та оброблення первинної інформації. Також відсортування 
інформації та розподіл інформаційних потоків із заданими 
параметрами коректності до всіх організацій та служб, які вирішують 
різні завдання соціально-економічної безпеки міста (наприклад, це 
може бути навіть вивіз відходів). 

3-й рівень - Управління (Рівень користувача). З цього рівня 
здійснюється аналіз та прийняття рішень. Він включає ситуаційні 
центри, диспетчерські служби, локальні центри моніторингу. [3] 

Можна з впевненістю стверджувати, що впровадження у Львові 
програми «Безпечне місто», а зокрема створення інфраструктури 
інформаційно-аналітичного комплексу забезпечило б постійний, 
безперебійний, систематичний, комплексний нагляд за містом, що 
дало б змогу зменшити злочинність, пришвидшити процес реагування 
спец служб та зробити місто більш привабливим для туристів. Таким 
чином можна говорити, що впровадження цих заходів збільшить 
туристичний потенціал міста. 

 
1. Інститут стратегічних досліджень ім. Голди Мейр/ [Елект-

ронний ресурс] // Режим доступу: http://goldameir.institute/uk/2016/09/chi-
mozhlive-bezpechne-misto-v-ukrayini/ 2. Інформаційно-аналітичний портал/ 
[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://security-
ua.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1729:perspektivi-proektiv-
%E2%80%9Cbezpechne-misto%E2%80%9D&Itemid=574&lang=ru  
3. Професійні рішення ЛИТЕР/ Безпечне місто/ [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: https://leater.com/ua/services/bezpechne-m-sto.html 
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ЯК ПРОДАВАТИ ПОКОЛІННЮ “Y” !? 

 
Покоління - група людей, які народилися в певний період часу і 

випробували на собі вплив одних і тих же особливостей  виховання і 
подій, володіють схожими цінностями. Теорія поколінь XYZ сьогодні 
стає дуже популярною. 

Покоління Х. Це люди, народжені в період з 1965 по 1982 рік.  
Події, які вплинули на це покоління, - "Буря в пустелі", Афганська 
війна, початок ери комп'ютерів, перша чеченська війна. Деколи 
народжених в ці роки людей відносять вже до покоління Y, а іноді і до 
Z (хоча останніх не було і в проекті). [1]. 

Покоління Y. Одні стверджують, що це всі, хто народилися з 
початку 1980-х. Інші ж вважають, що кордон слід провести з 1983-го 
по кінець 1990-х. А деякі захоплюють також початок 2000-х. Ще один 
варіант ( найбільш переконливий) - з 1983 року на кінець 1990-х.[2] 

Покоління Z - люди, які народилися на початку 1990-х і 2000-х 
роках. Вважається, що на їх соціальний  світогляд вплинула світова 
економічна криза, розвиток мобільних технологій, Веб 2.0. 
Представники його вважаються дітьми покоління Х, а іноді і Y. 

 Вже досить давно склалася думка,  що для процвітання бізнесу 
потрібно всіляко догоджати бажанням покоління Y (або мілленіалів), 
але як тільки мілленіали починають замислюватися про пенсію, вони 
стають більш розсудливими в своїх витратах. Настав час вивчити і 
зрозуміти покоління Y. 

Величезний вплив на життя мілленіалів надають соціальні 
мережі. Кожен день на перегляд новин в спільнотах і листування з 
друзями українці витрачають понад 40 хвилин. В Америці, яка увійшла 
в цифрову еру значно раніше, Мілленіали ще більш «соціалізовані»: 
30% мають свій сайт або блог, 60% залишають відгуки на товари або 
послуги, 52% перевіряють сторінки брендів в Facebook і Twitter перед 
тим, як зробити покупку.[3] 

 На думку клієнта покоління Y, щоб не робили продавці, його 
смартфон це зробить краще. У більшості випадків він вважатиме за 
краще шукати інформацію, компанію або продукт за допомогою 
телефону або комп'ютера, а не звертаючись за допомогою до 
продавців. 

Тому так важливо автоматизувати і комп'ютеризувати якомога 
більше функцій обслуговування клієнтів. Наприклад, клієнт покоління 
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Y бажає отримувати текстове повідомлення про готовність його 
замовлення, а не розмовляти з менеджером по телефону. 

 Молоді люди достатньо легко підкуповуються  знижками. Як 
показує статистика, 63% з них погодяться поміняти бренд, який їм 
подобається, якщо конкуренти запропонують дисконт.[3] 

 Близько 40% опитаних представників покоління Y зізналися, 
що погодяться купити дорожчий товар, якщо частина прибутку буде 
спрямована на благодійність.[4] Покоління Y - саме та аудиторія, яка 
звикла робити покупки онлайн і робить їх частіше і охочіше, ніж більш 
старше покоління. 

Купувати не продукти, а життєві цінності. Представникам 
покоління Y більш, ніж іншим віковим групам, властиво купувати 
товари і послуги у тих компаній, чиї цінності і переконання вони 
поділяють.Тому, популяризація місії компанії або торгової марки - це 
не «західна штука», а обгрунтована стратегія обслуговування клієнтів.  
Для ефективного просування місії компанії необхідно задіяти всі 
канали: рекламу, рекламні матеріали в місцях продажів, упаковку, 
сайт, соціальні мережі і самих співробітників, які спілкуються з 
клієнтами. 

В наш час, коли клієнти мають необмежений доступ до 
інформації і втрачають лояльність, особливо важливо приділяти увагу 
інструментам і навичкам обслуговування клієнтів. Більш того, 
покоління Y, що живе в соцмережах, обов'язково роздзвонить  про свій 
купівельний  досвід, пов'язаний  з конкретною  торговою маркою, 
позитивний  або негативний. Будь-яка помилка або будь-яке 
досягнення сьогодні має ефект багаторазово примноження . 

 
1. Теория поколений XYZ – Електронний ресурс//Режим 

доступу: https://4brain.ru/blog/теория-поколений-xyz/ 2. Покоління Z і 
його місце в історії. Теорія поколінь. Покоління X, Y і Z – Електронний 
ресурс//Режим доступу: http://poradumo.pp.ua/cikave/58009-pokolnnya-
z-yogo-msce-v-storyi-teorya-pokoln-pokolnnya-x-y-z.html 3. Як звернутися 
до клієнтів покоління Y – Електронний ресурс//Режим доступу: 
http://trademarketing.ru/content/kak-dostuchatsya-do-klientov-pokoleniya-
y. 4. Як продати поколінню Y: розгадуємо рівняння з кількома 
невідомими – Електронний ресурс//Режим доступу: 
https://witget.com/blog/kak-prodat-pokoleniyu-y-razgadyvaem-uravnenie-s-
neskolkimi-neizvestnymi/ 
  



 417 
 

К. Сидорчук 
Науковий керівник – к.е.н., доц. Л. В. Галаз 

 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР  ЯК ГАРАНТІЯ 
ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

 
Сучасний рівень розвитку економіки України, а також потреба в 

істотних змінах матеріальних та соціальних умов життя населення 
висувають на перший план проблему якості. Покращення товарів 
можливе тільки завдяки стандартизації і сертифікації. Запровадження 
міжнародних стандартів не тільки допомагає виробникові підвищити 
якість національних товарів, але й забезпечує покращення системи 
управління якістю відповідно до рівня провідних країн світу, 
забезпечує доступ на міжнародний ринок. Тому важливим є 
запровадження системи НАССР (ХАССП), що дозволяє гарантувати 
виробництво безпечної продукції. Відповідно метою нашого 
дослідження є висвітлення головної концепції, положень 
запровадження та переваг, які дає система НАССР. 

Якість продукції – це сукупність властивостей продукції, які 
зумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до 
її призначення. На якість продукції впливає безліч факторів, які можна 
об’єднати у 4 групи: організаційні, економічні, технічні та суб’єктивні. 

Управління якістю – це дії, які здійснюються при створенні та 
експлуатації або споживанні продукції з метою встановлення, 
забезпечення та підтримання необхідного рівня її якості. Керування 
якістю продукції необхідно здійснювати системно, тому на 
підприємстві має функціонувати система управління якістю продукції.  

Найголовнішою умовою покращення системи управління 
якістю є заміна застарілих систем новішими, що вже давно існують на 
міжнародних ринках. Однією з таких є система НАССР (Hazard 
Analysis and Critical Control Point), або система аналізу ризиків та 
критичних контрольних точок. Головна концепція даної системи – 
забезпечення безпечності продукції на всьому шляху харчового 
ланцюга «від поля то столу».  

Швидке поширення, широке застосування та всесвітнє визнання 
даної системи пояснюється тим, що вона має безперечні внутрішні та 
зовнішні переваги: основа НАССР – це системний підхід, який 
охоплює параметри безпеки харчових продуктів  на всіх етапах 
життєвого циклу (від отримання сировини до використання продукту), 
використання превентивних заходів, а не запізнілих дій, підвищення 
довіри споживачів до продукції, відкриття можливості виходу на 
міжнародні ринки тощо.  
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Першим кроком розробки системи НАССР має бути створення 
групи НАССР, яка складатиметься з осіб, від роботи яких залежить 
безпечність продуктів. Впровадження даної системи – це тривалий 
процес, який стосується всього персоналу та всіх служб. Він не 
обмежується розробкою документації, адже для дієвої системи 
необхідне навчання вищого керівництва, персоналу,  групи НАССР, 
зміна психології робітників щодо розуміння важливості питань, 
пов’язаних з безпекою продукції.  

На основі концепції НАССР розроблено декілька стандартів, які 
застосовуються в окремих країнах, регіонах. Найпоширеніші наступні 
стандарти: ISO 22 000 (система управління безпечністю харчових 
продуктів), BRC (британський стандарт асоціації роздрібних 
торговців), Dutch НАССР (голландський стандарт на систему НАССР), 
IFS (міжнародний стандарт роздрібних торговців).  

Сертифікація згідно ISO 22 000 необхідна тим компаніям, які 
прагнуть інтегрувати у свою структуру систему менеджменту якості. 
Це міжнародний стандарт, який визначає вимоги до системи 
менеджменту в галузі безпеки харчових продуктів. Він об’єднує в собі 
загальноприйняті ключові елементи з метою забезпечення безпеки 
харчових продуктів по всьому продовольчому ланцюжку [1]. 

Отже, запровадження системи НАССР є доцільним, адже висока 
якість національної продукції сприятиме створенню позитивного 
іміджу України на міжнародних ринках, покращенню взаємозв’язків з 
іншими країнами. Сертифікація НАССР дає ряд внутрішніх вигод: 
системний підхід, використання превентивних заходів, значна 
економія за рахунок зниження частки браку, безпомилкове виявлення 
критичних процесів, документально підтверджена впевненість щодо 
безпеки продуктів, що виробляються. Також застосування системи 
НАССР стане важливим кроком на шляху забезпечення населення 
безпечними продуктами харчування. 

 
1. Головні положення розробки і впровадження системи 

НАССР [Електронний ресурс] // Сайт Poultry Market. – Режим 
доступу: http://market.avianua.com/?p=4100. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ 

ВІТЧИЗНЯНИМ БІЗНЕСОМ  
 

Світові тенденції засвідчують, що в ХХІ столітті у конкурентній 
боротьбі виграють ті підприємства, які є інноваційно-активними.  

За рівнем технологічності українська промисловість на третину 
позаду від показників ЄС, за часткою хай-тек-продукції в експорті 
відстає у чотири-вісім разів, за енергоефективністю — у десятеро [1]. 

За даними досліджень, на початку XXI століття рівень 
освіченості українців перевищував середній індекс країн Східної 
Європи і СНД. Проте, на відміну від розвинутих країн, у яких 85 % 
приросту ВВП забезпечує виробництво та експорт наукоємної 
продукції, в Україні її часткa становить приблизно 0,06–0,1 %. 
Економікa України обтяжена інерцією попереднього екстенсивного 
розвитку. За Індексом глобальної конкурентоспроможності (ІГК) 
2016–2017років Українa знаходиться на 85 місці зі 138 крaїн світу 
(табл.1) [2]. 

Таблиця 1 
Позиція України за Індексом глобальної 

конкурентоспроможності у 2009–2017 роках 

Показники 2009-
2010 

2011-
2012 

2013-
2014 

2015-
2016 

2016-
2017 

Кількість країн, по яких 
здійснюють розрахунок 133 142 144 140 138 

Позиція України за ІГК, в 
т.ч.: 82 75 76 79 85 

здатність до інновацій 32 42 82 52 49 
витрати компаній на 
дослідження і розробки 68 71 66 54 68 

державні закупівлі 
високотехнологічної 
продукції 

85 112 123 98 82 

 
За дaними табл. 1 бачимо, що протягом останніх восьми років 

Укрaїна посідає найнижчу позицію саме у 2016–2017 роках.  
У глобальному рейтингу інноваційності Global Innovation Index 

у 2017 році Україна посіла 50 місце, причому за окремими 
компонентами індексу — "інноваційні зв'язки", "засвоєння 
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технологій", "креативні товари і послуги", "вплив знань" — 
український бізнес перебуває на дуже низьких позиціях [1]. 

Негативними факторами для ведення бізнесу у нашій країні 
визначено, в основному, політичні, правові та макроекономічні 
чинники. Однак, поряд з дією цих чинників впровадження інновацій 
перебуває в руках власників та менеджерів бізнесу.  

Інновaції на підприємствах можуть впровaджуватися у різних 
площинaх. Тому бізнесові вaжливо визнaчитися, які види нововведень  
йому доцільно впроваджувати і у який спосіб.  

Консалтингова компанія McKinsey визначає такі головні 
складові процесу впровадження інновацій: налаштуватися на велике, 
вибрати напрямок, вивчити тенденції, зрозуміти, як еволюціонувати, 
організаційно могти впровадити інновацію, прaвильно масштабувати 
змінений аспект бізнесу, максимально скооперуватися, мобілізувати 
співробітників компанії на інновації [1]. 

Для впровaдження інновaцій ззовні нaйбільше знaчення мaють 
технологічні пaртнери, а з внутрішнього боку — влaсні співробітники. 
Однак щоб стати драйверaми інновaцій, співробітникам необхідні 
інноваційнa поведінкa і культурa, свіже мислення та інновaційне 
лідерство топ-менеджерів. Різномaнітність інструментів впровадження 
інновaцій на українському ринку дозволяє підприєствам вибрати 
механізм, який відповідaє обсягу ресурсів, внутрішнім корпоративним 
особливостям та упрaвлінським уподобaнням. 

Оскільки метою інноваційного розвитку є не лише технічнa, але 
й ідеологічна модернізація національної економіки, то досягнути цього 
можнa за рахунок поєднання відокремлених лaнок «наука» і 
«виробництво». Лише їх тісна взaємодія, рівноправна співпраця 
дозволить виробляти продукцію, надaвати послуги, які будуть 
конкурентоспроможними на націонaльному та світовому рівнях.  

Нa щастя, в Україні у різних секторах економіки з'являються 
компaнії, які не шукають причин, чому інновації неможливі, не 
звинувачують держaву або конкурентів, а всупереч зовнішньому 
середовищу будують власне успішне мaйбутнє. 

 
1. Як бізнесу вижити на тонучому кораблі "Україна" 

[Електронний ресурс] // Економічна правда. – 2017. – Режим доступу 
до ресурсу: https://www.epravda.com.ua/publications/. 2. Інноваційна 
активність підприємств України: проблеми та шляхи вирішення 
[Електронний ресурс] // Економічна наука. – 2016. – Режим доступу 
до ресурсу: http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2016/ 
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 
Тема новацій в бізнесі з кожним роком стає все більш популярною 

по цілому світі. Не виняток і Україна, де вітчизняні підприємці зрозуміли, 
що постійне вдосконалення та впровадження технологічних і продуктових 
новацій у виробничий процес дозволяє підвищити прибутковість. Проте, 
український бізнес переважно пасивний. За рівнем технологічності наша 
промисловість на 1/3 позаду від показників ЄС, за часткою хай-тек-
продукції в експорті відстає у 4-8 разів, за енергоефективністю – у 
десятеро. Завдяки введенню нових технологій приріст ВВП становить 0,7% 
проти 60-90% у розвинених країнах [1].  

Окрім того, в Україні практично не сформована стратегія 
інноваційного розвитку, яка передбачає радикальні зрушення в парадигмі 
розвитку країни і відповідає цілеспрямованості її переходу на 
європейський шлях. Необхідною передумовою цього є розроблення 
відповідної державної стратегії, яка дозволить створити децентралізовані 
структури прийняття рішень, які працюватимуть на досягнення спільної 
мети – забезпечення динамічного та гармонійного соціально-економічного 
розвитку країни. 

Насправді, виробничі підприємства для підтримки й підвищення 
своєї конкурентоспроможності потребують не бізнесу інновацій, а 
бізнесових інновацій. Так, Б. Нагджі та Д. Тафф, спираючись на результати 
дослідження обсягу ресурсів, витрачених фірмами на пошук і 
впровадження новацій, виявили, що зазвичай фірми диверсифікують свої 
портфелі інноваційних інвестицій, розподіляючи їх між такими 3-ма 
типами витрат: 1) впровадження новацій в «основний» бізнес, щоб 
«оптимізувати поточну продукцію для наявних споживачів»; 
2) впровадження новацій в «суміжний» бізнес, щоб розширити «існуючий 
бізнес в новий для компанії бізнес»; 3)  «трансформаційні» інновації, щоб 
зробити «відкриття та винайти щось для ринків, яких ще не існує» [2]. 

Україна має ресурси для впровадження новацій в «основний» і 
«суміжний» бізнес, не є проблемою і вартість мобілізації ресурсів. 
Головне – переконати вітчизняних виробників у необхідності таких бізнес-
вкладень. На глобальному ринку є багато «гравців», що допомагають 
зацікавленим компаніям на інноваційному шляху розвитку. Розглянемо 
декілька з них [3]: 
1. Міжнародні консалтингові компанії – високопрофесійні організації, що 
можуть допомогти з пошуком підрядників, розробляють стратегію 
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інноваційного розвитку, а також супроводжують процес впровадження. 
Послуги таких фірм є дорожчими від середньо-ринкових, проте перевагою 
є накопичений глобальний досвід та база міжнародних експертів. 
2. Внутрішні структурні підрозділи компаній – внутрішні відділи, 
основним завданням яких є покращення загального іміджу компанії, 
впровадження новітніх технологій та підвищення якості продукції. 
Основний мінус такої допомоги – це нестача ресурсів та потужностей для 
впровадження новацій, а ще професійна зашореність корпоративних 
фахівців, коли інновації розглядаються лише у фокусі IT чи обладнання. 
Проте такий варіант є дуже економічним та безпечним. 
3. Системні інтегратори та технологічні компанії – впровадження 
інноваційних технологій конкретно для певної фірми «під ключ». Цей 
підхід вимагає попередньо розробленої інноваційної стратегії бізнесу, 
чітко сформульованих потреб і здатності самостійно вибрати підрядника, 
але якнайкраще враховує специфіку роботи компанії – замовника . 
4. Краудсорсингові платформи інновацій – належать до нового покоління 
інструментів інноваційного розвитку. Допомагають клієнту 
сформулювати його інноваційну стратегію або її окремі запити, які 
розміщуються на платформі для глобальної співпраці, де новатори 
пропонують варіанти рішень, змагаючись за потенційного клієнта. 

Для впровадження новацій ззовні найбільше значення мають 
технологічні партнери, а всередині – власні співробітники. Однак щоб 
стати драйверами інновацій, останнім необхідні інноваційна поведінка і 
культура, свіже мислення та інноваційне лідерство топ-менеджерів. 

Отже, інновації є визначальною характеристикою сучасних 
науково-технічних, виробничих, соціально-економічних та суспільних 
процесів. На даний момент, Україна вже належить до країн, які відчули 
важливість інновацій для вирішення нагальних проблем та покращення 
якості виробництв. Вирішення завдань переходу на інноваційний шлях 
розвитку вимагає розроблення методичного інструментарію та здійснення 
системних аналітичних досліджень, а також відповідних прогнозних 
оцінок [4]. Сьогодні Україна зустрічає ряд проблем на шляху до 
впровадження новацій, проте для того, щоб бути конкурентними на 
світовому ринку, нам необхідно мобілізувати усі свої ресурси. 

 
1. The Global Innovation Index 2017. // Cornell University, INSEAD, and 

the World Intellectual Property Organization. – 2017. – №10. – С. 18–19. 
2. Окман Г. Бізнес інновацій чи бізнесові інновації? Місцевим лідерам варто 
відчути різницю [Електронний ресурс] / Говард Окман. – 2012. – URL: 
http://open.kmbs.ua/ua/articles/op-manage/18204/biznes-innovacij-chi-biznesovi-
innovaciji-miscevim-lideram-varto-vidchuti-riznicyu. 3. Жмеренський О. 
Інновації або смерть: як бізнесу вижити на тонучому кораблі "Україна" 
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[Електронний ресурс] / О. Жмеренський // Економічна правда. – 2017. – 
URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2017/08/16/628080/ 4. Геєць 
В.М. Інноваційна Україна 2020 / В. М. Геєць. // НАН України.–2015. – С. 336. 

 
А. Сороката 

Науковий керівник – доц. І.І. Новаківський 
 

ТЕМНА СТОРОНА ІННОВАЦІЙ 
 

Очевидно, що сучасні інноваційні технології відкривають 
споживачам нові можливості для діяльності та розвитку. Безперечно, 
нові відкриття змінюють кожну сферу діяльності суспільства та навіть 
саму людину як фізично, так і психологічно. Проте чи завжди у 
найкращу сторону? 

Спробуємо проаналізувати реальний вплив інновацій на життя 
людини та її навколишнє середовище. Так, можна виділити наступні 
основні сфери негативного впливу інновацій: 

1. Інформаційна сфера. Однією з наймасштабніших проблем, 
які виникли після появи Інтернету, стали хакерські атаки. Ми живемо 
в час революції кібер-загроз. Шкідливі програми стають все більш і 
більш витонченими, а дохід даної злочинної діяльності за минулий рік 
становить 1 млрд. доларів США. Сама ж Україна входить до 10-ки 
найбільш уразливіших до кібератак країн [1]. 

2. Соціальна сфера. Інноваційні зрушення відобразилися і 
безпосередньо на житті самої людини, проте й не без негативної 
сторони. Так, наприклад, не так давно явище інтернет-аддикції було 
занесене до Міжнародної енциклопедії “Діагностичного та статичного 
керівництва з психічних розладів”. Часто можна помітити погіршення 
стану фізичного здоров’я, як от надмірне навантаження на зір та 
поставу від неправильного користування комп’ютером; надто сильна 
мінімізація самостійного пересування людини може призвести до 
збільшення її зайвої ваги; надмірна воля користувача Інтернетом веде 
до розбещеності дітей, насильства та соціальної безпеки загалом. 

3. Екологічна сфера. Нікому не секрет, що побудовані фабрики 
та заводи, вихлопні гази та викиди негативно впливають на природу, а 
отже і на саму людину. Так, протягом 2012 року в Україні від 
забруднення повітря пішло з життя 54 507 осіб [2]. 

4. Економічна сфера. «Хочеш посідати почесні лаври на ринку 
– йди в ногу з інноваціями», - звучить основне правило успішного 
бізнесу сьогодення. Проте не кожне підприємство має можливість 
упроваджувати нові проекти. Для цього потрібна велика кількість 
фінансових та трудових ресурсів, а головне – реальний аналіз стану 
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підприємства. На жаль, в Україні ці показники не завжди сягають 
необхідного рівня, що навіть призводить до банкрутства деяких 
підприємств. 

Отже, проаналізувавши усі вищенаведені фактори, можна 
зробити висновок, що навіть у такій, здавалося б, необхідній 
діяльності, як інновації, є і свої мінуси, які загрожують стати 
фатальними для усього людства. Нові технології призводять до нових 
проблем, а отже, і до інноваційних їх рішень – дана схема є аналогом 
до моделі прогресу, а значить підтвердженням гонитви людини за 
ідеальним. Будь-яка з даних проблем може бути вирішена за 
допомогою реформ та радикальних змін у сферах діяльності людини. 
Наприклад, для вирішення проблеми кібератак необхідно винайти 
ефективну систему захисту інформації, а для цього потрібні 
висококваліфікований персонал та достатня кількість фінансових 
ресурсів та техніки. Для того, аби кожне підприємство успішно 
впроваджувало нові проекти, необхідне залучення коштів з боку 
держави та використання так званих «пілотних проектів». Щоб 
зменшити величину можливих загроз в Інтернеті, необхідно 
виховувати у кожній людині благородність та повагу до інших, а 
починати потрібно ще з самого садочка. Також необхідно забезпечити 
необхідні умови для саморозвитку людей: доглядати за парками та 
лісами, підтримувати чистоту на вулицях, провести велодоріжки на 
кожній вулиці, розвинути спортивні комплекси та майданчики. Це все 
необхідно для того, аби мотивувати людей не сидіти на місці, а 
займатися спортом, переходити з автомобільного транспорту на 
активніший спосіб пересування. Таким чином будь-яку негативну 
сторону можна виправити на користь усьому людству. 

 
1. Стаття: «Результати кібер-активності в 1 кварталі 2017 

року». Компанія Panda Security. [Електронний ресурс] // Режим 
доступу: https://habrahabr.ru/company/panda/blog/328324   2. Стаття: 
«Україна посідає перше місце у світі за кількістю смертей від 
забруднення повітря – ВООЗ». Журнал «Українська правда». 
[Електронний ресурс] // Режим доступу: 
https://life.pravda.com.ua/health/2016/09/28/218446/   3. Державна 
служба статистики України. [Електронний ресурс] // Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/   4. Стаття: «У світі епідемія 
ожиріння». Журнал «Українська правда [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/society/2016/04/1/210419/ 
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СУЧАСНИЙ СВІТ – НОВІ РЕСУРСИ 

 
В результаті активної діяльності людини запаси природніх  

ресурсів, які надають тепло та енергію в наші домівки – невпинно 
вичерпуються. Ми змушені шукати інші джерела енергії. Одним із 
таких джерел є сонячна енергія, яка є відновлювана та досяжна в 
результаті науково-технічного прогресу. Сьогодні усі країни світу 
активно розвивають  технології використання сонячної енергії.  

Для перетворення енергії сонця в електричну енергію 
використовують сонячні батареї. Перша така батарея була створена в 
1953 році вченими Національного аерокосмічного агентства США. 
Подальша історія розвитку технології фотоелементів та сонячних 
батарей є наступною: 1974 рік – створення першої аморфної 
кремнієвої батареї; 1984 рік – в США створено електростанцію на 
основі сонячних батарей, потужністю 6,5мВт; 1985 рік – створено 
першу сонячну батарею з коефіцієнтом корисної дії (ККД), більше 
20%; 1987 рік – запроваджено перше серійне виробництво сонячних 
батарей в Європі; 2007 рік – вчені з Делавер (США) створили сонячну 
батарею з коефіцієнтом корисної дії 42,8% і це ще не межа[1]. 

Вимушена необхідність та велике бажання людства поставити 
собі на службу джерела відновлювальної енергії, зокрема, вітрової та 
сонячної, спонукає до вдосконалення сонячних батарей, які все більше 
стають невід’ємною частиною приватного та комерційного побуту. У 
світі є безліч прикладів використання сонячної енергії. Наприклад, 
створення автономної огорожі для тварин, яку живить сонячна 
батарея. Панель вагою в півтора кілограми забезпечує генератор 
енергією, яка є безпечна для тварин але і відчутна. Однієї батареї 
достатньо для побудови такої огорожі завдовжки 50 км. Інший 
приклад, японський моряк, який подолав 6000 кілометрів 
використовуючи на судні лише сонячну енергетичну установку[2]. 

Що ж стосується України, то використання альтернативних 
джерел енергії є в зародковому стані. Проте, станом на січень 2017 
року в Україні діяло 105 сонячних електричних станцій (СЕС), які 
мали загальну потужність 823 мВт., які у 2016 році виробили 503 млн 
кВт*год електричної енергії[3]. Якщо ж говорити про перспективи 
використання енергії сонця та вітру, то Україна має значний потенціал. 
Середньорічні показники використання сонячної енергії в Україні 
складають 1235 кВт*год/м, що у порівняні з європейськими країнами, 
які давно використовують дані технології, є вищим. Так для прикладу, 
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в Німеччині середньорічний показник використання сонячної енергії 
становить 1000 кВт*год/м, у Польщі - 1080 кВт*год/м[4]. 

До переваг використання енергії, яку продукують сонячні 
батареї (фотоелектричні системи), можна віднести: 

- Великий термін експлуатації батарей – бездоганна окупність.  
- Цілковита незалежність – це  важливо у тих випадках, коли 
складно або практично неможливо під’єднати будинок до 
центрального енергопостачання: гірські області, віддалені села. 

- Невибагливість обслуговування та висока енергоефективність.  
- Економія органічних видів палива (мазуту, нафти, газу). 
- Зниження витрат на гаряче водопостачання і опалювання до 85%  
- Скорочення викидів двоокису вуглецю. 
- Загальнодоступність і невичерпність джерела. 
- Сонячні батареї практично не зношуються, оскільки не містять 
рухомих частин, а тому вихід їх з ладу – майже неможливий. 

- Одноразовий фінансовий вклад на, приблизно 25 років і більше, 
та щоденне безкоштовне використання електрики. 

Що ж стосується недоліків то вони ж звичайно є:  
- Залежність потужності батареї  від місцевих умов, часу доби 
і року. 

- Відносна дорожнеча встановлення обладнання. 
- Відсутність належного рівня ККД, щоб одна панель змогла 
забезпечити електрикою будинок, площею 200-250 м2. 

- Потреба додаткового обладнання для накопичення 
електрики. 

- Відносно, великі площ для встановлення сонячних систем. 
- При виробництві фотоелементів використовують отруйні 

(свинець, кадмій, галій, миш’як тощо) та токсичні речовини. 
- Через 40 років виникне проблема утилізації сонячних 
батарей[5]. 

Проте, над їх усуненням працює чимала кількість вчених усього світу. 
Сонячна енергетика в Україні, поки що, не набула широкого 

господарського використання. Проте, приділивши належну увагу 
даному питанню, Україна зможе щорічно економити більше 6 млн. тон 
умовного невідновлюваного палива. 
 

1. УНІАН інформаційне агентство - [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: https://ecology.unian.ua/alternativeenergy 2.Сучасні 
технології опалення - [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://www.energoinvest.com.ua/ 3. [Електронний ресурс] // Режим 
доступу: http://www.slavdpu.dn.ua/fmk 4. [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: http://www.siriusone.net 5. [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: https://zhytlo.in.ua/ua 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
В СИСТЕМІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 
Управління проектом - це сукупність управлінських завдань, 

організаційних дій, методів і засобів спрямованих на досягнення 
поставленої мети проектної діяльності [3]. Вони реалізуються в різних 
сферах і напрямах діяльності, незалежно від загальносуспільних 
інтересів і перспектив розвитку. 

Заходи щодо підвищення якості надання адміністративних 
послуг мають здійснюватися із застосуванням методів та інструментів 
проектного менеджменту. 

Сьогодні в регіонах країни впроваджується національний 
«проект» - «Утворення регіональних центрів надання адміністра-
тивних послуг». Передумовами їх створення є територіальна розпо-
рошеність органів, недостатня інформованість населення, недоско-
налість нормативно-правового регулювання порядку надання. 

Таким чином, встановлено, що проектна діяльність, спрямована 
на отримання певного результату у заданий проміжок часу, не може 
відбуватися без використання певних ресурсів. 

Одним з проектів «Утворення регіональних центрів надання 
адміністративних послуг» можна визначити, наприклад, «Організацію 
інноваційної системи надання адміністративних послуг населенню в 
м. Краснодоні Луганської області, через роботу Центру надання 
адміністративних послуг. 

Перелік заходів проекту становить 17 пунктів, реалізація яких 
забезпечить прозорість, відкритість і зрозумілість дій у сфері надання 
кожної з 232 адміністративних послуг. 

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту - 1275,852 тис. 
грн., з них 546,134 тис. грн. - з державного бюджету, 423,135 тис. грн. - 
з міського бюджету, 306,583 тис. грн. - коштів організацій - партнерів. 

Реалізація проектів в умовах ринкової економіки зводиться до 
низки взаємозалежних і скоординованих закупівель необхідних 
ресурсів. Поняття «закупівлі» у світовій практиці управління 
проектами має набагато більш глобальний характер порівняно з його 
традиційним вітчизняним розумінням як етапу матеріально-технічного 
забезпечення проекту. Основна відмінність полягає у більш широкому 
розумінні терміну «ресурси проекту», що означає не тільки традиційні 
матеріально-технічні й трудові ресурси, а й увесь необхідний спектр 
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робіт і послуг за проектом. Об’єднуючим елементом ресурсів проекту 
є основний спосіб їхньої закупівлі - через конкурсні торги (тендери) 
Крім того, в межах впроваджених реформ робляться кроки з 
посилення боротьби з корупцією. 

Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямами: 
- створення інформаційної системи електронної міжвідомчої 

взаємодії державних органів 
- забезпечення технологічної сумісності інформаційної системи 

електронної міжвідомчої взаємодії державних органів  
- підключення до інформаційної системи електронної міжвідом-

чої взаємодії державних органів інформаційних ресурсів  
- модернізація та забезпечення функціонування Єдиного 

державного порталу адміністративних послуг; 
- створення та забезпечення функціонування цілодобової 

Урядової телефонної довідки про адміністративні послуги  
Висновки. Таким чином, сфера державного управління є однією 

з пріоритетних щодо використання методів і прийомів проектного 
менеджменту. Його впровадження сприятиме активізації участі 
представників громадянського суспільства, що сприятиме легітим-
ності, двосторонньому обміну досвідом, покращить інформованість і 
взаєморозуміння. Проектний підхід визнаний в європейських країнах, 
які успішно провели реформування системи місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади, як ефективний метод рефор-
мування системи надання адміністративних послуг. Зазначений підхід 
забезпечує формування оптимальної гнучкої організаційної структури 
та взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
  

1. Веб-сайт ініціативи «Партнерство Відкритий уряд» -
 http://ogp.gov.ua/ 2. Рач В. А. Управління проектами: практичні 
аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку : навч. посіб. /  
В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва ; за ред. В. А. Рача. – 
К. : «К.І.С.», 2010. – 276 с. 
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ІНВЕСТИЦІЇ В ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ 

 
На сьогодні інвестиції відіграють важливу роль для розвитку як 

окремих галузей, так і країни в цілому. Передумовою для підвищення 
конкурентоспроможності економіки України є інвестування саме 
інноваційної діяльності. Інвестування в інноваційну діяльність досить 
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ризикована справа, оскільки не завжди приносить прибуток (у деяких 
випадках – збиток). Здійснюючи інвестування, інвестор має на меті 
отримання великого прибутку у майбутньому. Але, щоб отримати 
високий результат, потрібно вкласти чимало. В інвестиційній 
діяльності існує правило: чим більше ти вкладаєш сьогодні – тим 
більшим буде економічний результат (прибуток) у майбутньому. 

Частка інноваційних підприємств України, за останнє 
десятиліття, знаходиться в межах 8,2-14,3%, в цей же час у розвинених 
країн вона становить 30-40%. Це пов’язано з недосконалістю системи 
інноваційної політики, що призупиняє розвиток науково-технічного 
розвитку України. Не раціональна та несистемна політика фінансового 
забезпечення інноваційного розвитку обумовлює незначний вплив 
фінансування на результати діяльності. Держава повинна сприяти 
впровадженню інновацій у всіх регіонах України однаковою мірою, 
щоб уникнути диспропорцій науково – технологічного потенціалу 
менш привабливих для інвестування областей [2, с.717-724].  

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, 
залишаються власні кошти підприємств, за рахунок яких у 2016 році 
освоєно 69,4 % капіталовкладень. Щодо фінансування інноваційної 
діяльності то складається така ж ситуація. Так, у 2010 році – 59,4% , а 
у 2015 році вже 97,2% витрат на інноваційну діяльність інноваційно 
активними підприємствами здійснювались за рахунок власних коштів. 
Частки ж бюджетів різного рівня, позабюджетних фондів, вітчизняних 
та іноземних інвесторів, кредитів банків та інших джерел у 2015 році 
не становили навіть 1% [1]. 

У 2016 році на науку і дослідження в Україні витратили 
рекордно низьку суму - не більше ніж 0,3% ВВП [1]. Згідно з чинним 
законодавством, держава має забезпечувати бюджетне фінансування 
наукової та науково-технічної діяльності в розмірі не менше 1,7% ВВП 
України. Проте встановлені нормативи бюджетного фінансування цих 
напрямів діяльності не дотримуються.    

Найбільший обсяг інвестицій на інноваційні розробки у 2016 
році надійшов у переробну промисловість – 91,41%; добувну 
промисловість – 5,88%;  постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря – 2,22%; водопостачання, каналізацію, 
поводження з відходами – 0,46% [1]. 

Першочергового сприяння від держави та суспільства 
потребують інновації в пріоритетні  напрями, що забезпечують 
науково – технологічну модернізацію виробництва та сфери послуг в 
Україні, заповнення внутрішнього ринку конкурентоспроможною 
продукцією та можливість виходу на світовий ринок.  
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В останні роки урядом України прийнято низку постанов, 
рішень, державних програм, спрямованих на підвищення інноваційної 
результативності підприємств, однак більшість з них не вдалося 
реалізувати в повному обсязі. Так, у 2014 р. із затверджених 53 
інноваційних проектів загальнодержавного рівня профінансовано 40, 
або 75,5%. При цьому найбільші обсяги фінансування освоєно за 
трьома напрямами: розроблення агрегатів та систем нового покоління 
для швидкісного та високошвидкісного залізничного транспорту (3,8 
млн. грн.), розвиток транспортної логістики (4 млн. грн.), створення 
нових поколінь техніки і технологій в авіа-, суднобудуванні та 
ракетно-космічній галузі» (4,1 млн. грн.) [3]. 

Інвестиції в інноваційну діяльність України є головним засобом 
для становлення української економіки.  Впровадження нових 
технологій у виробництво сприяє його модернізації, виходу на нові 
ринки та привабленню нових інвесторів та партнерів. Інтеграція 
України з Європейським союзом приносить велику користь, оскільки 
вітчизняні товаровиробники прагнуть покращити свою продукцію, 
щоб відповідати міжнародним стандартам якості. А держава, в свою 
чергу, проводить заходи щодо сприяння підприємницької діяльності та 
захисту їх від конкурентів. 

 
1. Державна статистика України. [Електронний ресурс] // 

Режим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/ . 2. Власюк О.С. 
Економічна безпека держави / За загальною редакцією д.е.н. проф.., 
члена-кореспондента НАН України О.С. Власюка, д.е.н., проф.  
А. І. Мокія. - Львів: Апріорі, 2013. – 836 с. 3. Інноваційна діяльність в 
Україні. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/. 4. Господарський кодекс України 
16.01.2003 № 436-IV. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 
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КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ 

 
Секція 1 

«Маркетинг» 
 

І. Білоконний  
науковий керівник – к.е.н. доцент Косар Н.С. 

 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАНАЛІВ SMM ПРОСУВАННЯ 

 
Сьогодні просто неможливо уявити повноцінне просування бренду 

без Інтернет-маркетингу, важливою складовою якого є SMM. Особливо 
такий маркетинг є актуальним для підприємств,  які взаємодіють з 
молодою аудиторією,  до якої можна віднести покоління Y та покоління G. 
Саме Інтернет-користувачі цієї вікової групи найактивніше використову-
ють соціальні мережі та найшвидше реагують на рекламу бізнесу в них, що 
підтверджується дослідженнями компанії «Gemius», які свідчать про те, 
що 51% Інтернет-аудиторії займають особи віком від 14 до 30 років [1]. 
Кількість користувачів соціальних мереж в Україні постійно зростає: 
аудиторія «Instagram» з травня по серпень 2017 р. зросла на 400 тис. 
чоловік та склала 6 млн. користувачів, приріст «Facebook» за аналогічний 
період склав 8,9 млн. користувачів [2]. Тому можна зробити висновок, що 
рекламні кампанії в соціальних мережах отримують велику кількість ауди-
торії, що є значною перевагою  при плануванні маркетингових заходів. 

 Умовно розвиток маркетингового потенціалу в соціальних 
мережах можна поділити на три етапи. Перший етап – це його 
відсутність(2013 р.), коли лише 10% українців користувалося 
Інтернетом [3], тому даний канал не розглядався як потенційно 
цікавий рекламодавцями.  

Наступний період в розвитку SMM відзначився високими 
темпами залучення української аудиторії в Інтернет та в соціальні 
мережі зокрема. З 2007 р. по 2011 р. понад 40% населення України 
почало активно користуватися Інтернетом [2]. Компанії та бренди 
зрозуміли, що даний канал є надзвичайно важливим для провадження 
своїх рекламних заходів та комунікацій з цільовою аудиторією. На це, 
в свою чергу, відреагували соціальні мережі. Вони почали 
сегментувати своїх користувачів та розподіляти потоки трафіку на 
різні тематичні майданчики. Цей період характеризувався створенням 
різних тематичних груп за інтересами, де користувачі могли знайти 
різну інформацію та контент, деякі користувачі переформатувалися в 
так званих «лідерів думок», які  акумулювали навколо свого контенту 
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мережі звичайних споживачів інформації та впливали на них, а також 
створювалися медійні канали. З найбільших соціальних мереж на 
ринку України можна виділити YouTube, Facebook, Instagram.  

Третій етап – це глобальна інтеграція SMM в маркетингові 
стратегії підприємств. З 2015 р. більше 60% громадян України почали 
користуватися Інтернетом [3]. Цей період характеризується 
масштабним розвитком маркетингових інструментів в соціальних 
мережах та максимальною їх адаптацією до бізнесу. Наприклад, 
соціальна мережа «Instagram» ввела функцію «бізнес-акаунт», на 
якому можливо налаштувати показ реклами, орієнтацію бренду та 
зібрати статистичну інформацію з офіційної сторінки компанії. На 
відео-хостингу «YouTube»  з’явилося багато можливостей для 
рекламодавців, до яких можна віднести банерну рекламу, invideo 
рекламу, партнерську рекламу та медійну рекламу з можливістю 
продакт-плейсменту. Більшість соціальних мереж створили свої власні 
додаткові сервіси для збору статистичної інформації про проведені 
рекламні кампанії та PR-діяльність підприємств.  

Сьогодні SMM привертає до себе увагу своєю масштабністю, 
таргетованістю, тобто направленням виключно на цільову аудиторію,  
відносно невисокою вартістю, гнучкою системою налаштувань та 
можливостей для рекламодавців, а також високими показниками 
ефективності та рентабельності. Проте слід відзначити постійну 
тенденцію до посилення контролю соцмереж над діяльністю брендів. 
Це призводить до зростання маркетингових витрат брендів та 
зниження показника ROI. Ця динаміка підкріплюється зростаючою 
конкуренцією в Інтернеті. Отже, класичний SMM кардинально 
змінюється, а ті канали чи інструменти, які використовувалися раніше, 
на сьогоднішній день вже перестають бути актуальними, що в свою 
чергу пришвидшує розвиток маркетингу загалом.  

 
1. Gemius. дослідження онлайн-аудиторії gemiusAudience за 

червень 2017 року [Електронний ресурс] / Gemius. – 2017. – Режим 
доступу до ресурсу: http://watcher.com.ua/2017/08/03/v-ukrayini-22-mln-
korystuvachiv-internetu-z-nyh-10-mln-vyhodyat-v-onlayn-z-mobilnyh-
telefoniv/. 2. Watcher. Кількість українських користувачів в Instagram 
зросла до 6 млн [Електронний ресурс] / Watcher // Watcher.com. – 2017. – 
Режим доступу до ресурсу: http://watcher.com.ua/2017/08/18/kilkist-
ukrayinskyh-korystuvachiv-v-instagram-zrosla-do-6-mln-a-facebook-
prypynyv-rist/. 3. Кількість інтернет-користувачів [Електронний 
ресурс] // iPress. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 
http://ipress.ua/news/kilkist_internetkorystuvachiv_mayzhe_podvoilas_za_o
stanni_5_rokiv_1221.html. 
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 Р. Василишин  
Науковий керівник – к.е.н. доц. Бочко О.Ю. 

 
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ  

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ 
 

Зараз Україна стоїть перед важливим кроком вступу до 
Європейського Союзу. Після ратифікації угоди «Про асоціацію між 
Україною, з одної сторони та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з 
іншої», 16 вересня 2014 року, Україною процес її впровадження 
гальмувався. Він розпочав частково застосовуватися з 1 січня 2016 
року, а остаточно розпочав свою роботу з 1 вересня 2017 року. Одним 
з важливим елементом цього договору є створення зони вільної 
торгівлі між країнами ЄС та Україною, а це напряму змінює існуючу 
тарифну політику обох сторін в їхній торгівлі, що підвищує 
актуальність теми цього дослідження  

Вивчення даної проблеми розглянемо через призму торгових 
відносин між ЄС та Україною. За даними 2016 року обсяг експорту з 
України в ЄС склав 13 496 283,2 тис. дол., а обсяг імпорту з  ЄС – 
17140841,8 тис. дол., сальдо відповідно становить -3 644 558,6 тис. 
дол. Тобто перший висновок, який можна зробити, що від торгів з 
європейськими країнами Україна програє. 

Наступним доцільно розглянути структуру торгівлі між 
Україною та ЄС. До основних експортованих товарів України 
належать такі групи як: чорні метали, зернові культури, електронні 
машини, жири та олії рослинного та тваринного походження, руда 
шлаки і зола, електричні машини та деревина, то ді як імпорт 
становлять: мінеральні палива, та продукти їх перегонки, реактори 
ядерні, котли та машини, засоби наземного транспорту, крім 
залізничного, електричні машини, полімерні матеріали, пластмаси. 
Очевидно що в експорті України переважає сировина тоді як 
імпортується частіше за все завершена продукція. Зняття тарифних 
ставок для України мало б призвести до здешевлення цих товарів і 
розширення сегменту ринку експортними товарами, тоді як на чорні 
метали та продукцію сільського господарства в ЄС існують квоти, що 
кількісно обмежують продукцію яку Україна може реалізовувати, але з 
1 вересня 2017 року вони зросли і згідно договору прогнозується їх 
ріст протягом 8 років, що вкотре доводить, що станом на кінець 2017 
р. Україна не повністю реалізовує свої торгівельні можливості. 

Наступним чинником є термін переходу до вільної торгівлі, він 
закріплений в додатках до Угоди про асоціацію, в тарифних графіках, 
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які діють як для України так і для ЄС. Переглянувши їх на перший 
погляд помічаєш, що у Європи переважно відсутні мита або вони 
знаходяться на низькому рівні і знімаються в перші роки угоди, тоді як 
українські мита вищі і на їх зняття часто дається певна перехідна 
категорія, тобто зняття мит відбуватиметься протягом термінів 2, 4, 6 
чи 8 років. Однозначно це мало б стати позитивним результатом для 
України і захистити її від можливої агресії з боку товаровиробників 
ЄС. Але дослідивши більш детально помітно, що мита які повинні 
бути зняті Україною в перший період відносяться до: мінеральних 
палив, та продуктів їх перегонки, ядерних реакторів, електричні 
машини, полімерні матеріали, тобто товари які найбільше 
імпортуються Україною. Натомість високі мита які існують на зерно, 
цукор та м'ясо, для ЄС повинно бути замінені на квоту, що зростатиме 
протягом 8 років. Окремо слід розглянути мито на автомобілі, воно 
буде зніматися протягом 8 років, але у випадку сильного навантаження 
на ринок можна його повернути до рівня 15%, але мінімальна межа 
розгляду встановлена на кількості 45 000 автомобілів в рік. Це 
призводить до сильного зростання імпорту з ЄС, що зумовлює утисків 
вітчизняного товаровиробника. 

Підсумовуючи все вище сказане, Європейський союз є великим 
ринком для торгівлі, але Україна отримує негативне сальдо торгового 
балансу від торгівлі з ним. Зараз Україна більше виступає як 
сировинний додаток та ринок збуту країн ЄС. Хоч умови угоди про 
асоціацію і здаються вигідними для України, Європа точно не програє 
від цього відкритого ринку, а ефект для України буде повністю 
залежати від діяльності уряду. Уряд мусить заохочувати промисловців 
до виготовлення товарів, що зможуть конкурувати з європейськими, а 
зробити це можна або заохочуючи потенційних інвесторів, або 
наданням субсидій на кінцевий продукт. 

 
1.Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Електронний 
ресурс / Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011 
2. Електронний ресурс / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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Верба В. В. 
Науковий керівник - к.е.н., доц. Люльчак З.С. 

  
ОСОБЛИВОСТІ АРОМАМАРКЕТИНГУ  

В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ 
 

Ви можете закрити очі, можете заткнути вуха, але перестати 
дихати нікому не під силу. У 2000 році для того, щоб ми запам’ятали 
рекламу необхідно було 40 показів, а у 2010 році потрібно аж 412. 
Згадаємо про ще один канал сприймання інформації – слуховий. 10 
років тому, заходячи в магазин, ми чули музику і це викликало 
здивування. Зараз, коли ми заходимо в магазин і не чуємо музику у нас 
виникає думка « А чи працює цей магазин взагалі?». Третій канал, 
через який ми сприймаємо інформацію – це є нюх. Досить довгий час 
цей канал не використовувався, проте приблизно 25 років тому 
парфумерам вдалось за допомогою технологій використати запахи, як 
канал по якому можна транслювати рекламне повідомлення. 

Приділяючи все більше уваги розвитку маркетингової 
діяльності, компанії активно використовують інноваційні методи. 
Одним із найновіших шляхів залучення клієнтів є аромамаркетинг - 
нематеріальний метод стимулювання збуту в основі якого лежить 
вплив на емоційний стан людини за допомогою ароматизаторів  й 
ароматизації повітря. Вплив запахів на людину величезний. Запахи 
впливають на фізичний та емоційний стан людини. 

Існує така типологізація аромамаркетингу:  
1. Ароматизація приміщення чи простору.  
2. Аромадизайн приміщення. 
3. Аромаклінінг («нейтралізація»). 
4. Сезонна ароматизація. 
5. Разова ароматизація заходів. 
 6. Аромабрендування.  
7. Арома-поліграфія [1].  
8. Арома-сувеніри.  
Американські вчені наводять статистику, згідно якої 

ароматизатори й ароматизація торгівельних приміщень збільшує час 
перебування покупця в даній зоні на 15%, при цьому збільшення 
обсягу продажів продукції досягає 20%. 

Сьогодні в Україні існує дві основні компанії, що займаються 
аромамаркетингом професійно: «Арома-Маркет» (Київ) і «Оазис» 
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(Харків) Світовими лідерами є Reima Air Concept й Vap’a’Dor 
(Німеччина), а також Air Aroma (Австралія).  

Прикладом ефективності аромамаркетингу може слугувати 
експеримент компанії Nike, проведений у двох рівноцінних магазинах. 
В одному магазині була встановлена система із розповсюдженням 
запаху свіжоскошеної трави та газованої води. В іншому магазині 
такої системи не було. В результаті, відвідувачі першого магазину 
були готові придбати кросівки на 30% дорожче ніж у другому, а час 
перебування в першому магазині збільшився на 15%. 

Успішним та ефективним використанням сезонного аромамар-
кетингу в Україні є ТЦ «Пори року». Для зими вони використовують 
аромат печива, для весни – перших квітів, для літа – фруктів, для осені 
– яскравих прянощів. 

Використання нетрадиційних прийомів та інструментів в 
маркетингу все зростає і зростає. Успішна організація для здобуття 
стійких конкурентних переваг повинна відслідковувати тенденції на 
ринку та навчитися їх використовувати результативно. 

 
1.Окландер Т. О. Інноваційні методи впливу на споживачів: 

аромамаркетинг / -2011. – № 3(2) 2. [Електронний ресурс]// Режим 
доступу: http://vivascent.com.ua/ua/magaziny. 

 
Войтенко Т. О. 

Науковий керівник – к.е.н., ас.каф.МЛ Подвальна Г.В. 
 

ПРИЙОМИ, ЯКІ ЗМУШУЮТЬ ВАС КУПУВАТИ БІЛЬШЕ 
 

Деякі предмети з повсякденного побуту є непотрібними для нас, 
але все одно користуються попитом, тому що багато хто потрапляє в 
пастку маркетингових прийомів. Щодня ми зустрічаємо на полицях 
магазинів чи рекламних оголошеннях слогани «Без ГМО/глютену/ 
холестерину/консервантів та барвників». Звичайно приємно зайти до 
«Сільпо» і одразу відчути запах свіжих булочок з шоколадом чи 
корицею? Різнокольорові упаковки, акційні пропозиції, накопичу-
вальні та дисконтні картки, приємна музика в закладі, завжди усміх-
нені продавці-консультанти – це лише деякі прийоми маркетингу, які 
змушують купувати нас товари, які не є потрібними саме зараз. Отож, 
розглянемо декілька прийомів в маркетингу, які змушують нас 
витрачати більше грошей на покупки. 

Система миттєвої уцінки Деякі торгово-роздрібні майданчики 
влаштовують «знижки» не тільки у свята, а й у звичайні дні, що не 
може не закликати до здійснення покупки товару на майбутнє. Але 
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найчастіше це обман: наприклад, ціна зі знижкою вказана 49,99$, а без 
- 150$. Насправді товар за такою ціною, може, і не продавався ніколи. 
Така тактика, коли продавець встановлює ціни, які в порівнянні з 
попередньою виглядають більш привабливими, називається «якір». 

Ціни, що приваблюють Дану тактику один з користувачів Reddit 
пояснив на прикладі вартості упаковок попкорну. Припустимо, що 
середня упаковка попкорну коштує 2$, а велика 8$. Багато будуть 
купувати упаковку за 2$, але якщо продавець підніме вартість 
середньої упаковки попкорну до 7$, то більшість людей будуть 
купувати велику упаковку, вважаючи, що велика всього лише на долар 
дорожче середньої. 

Найдорожча страва в меню Деякі заклади виставляють одну 
або кілька позицій в меню по порівняно великої ціною (поруч з 
іншими стравами в тому ж меню). В результаті будь-яка інша їжа, яка 
дешевше «дорогої» страви, буде здаватися більш доступною і 
недорогою. 

Помилкове відчуття терміновості У магазинах використо-
вують такий маркетинговий трюк за допомогою оголошень «обмежена 
кількість / тимчасова пропозиція». В інтернеті цей прийом викорис-
товують, створюючи видимість напливу покупців. Наприклад, на 
сайті, де бронюють готелі може бути написано, що даний номер 
переглядають ще п'ятнадцять чоловік, тоді відвідувач сайту буде 
вважати, що у нього конкуренція на зйом житла. 

Магазин зі складним плануванням Багато магазинів мають 
складну систему планування і, покупець, долаючи шлях від початку 
входу до каси, бачить фактично весь асортимент. Складна навігація 
мається на шведських магазинах з товарами для дому IKEA. Такий 
маркетинговий трюк називають «архітектурою Грюена». Архітектор 
Віктор Грюен спроектував один торговий центр. У ньому покупці 
губилися і здійснювали імпульсивні покупки. 

Психологічне ціноутворення Одна з найпопулярніших стратегій 
пов'язана з ціноутворенням. Маркетологи люблять створювати ефект 
більш низької ціни. Наприклад, товар що коштує не 100 $, а 99,9 $. 

Подарункові карти Багато купують для своїх близьких 
подарункові карти на певну вартість. Людина, якій подарували 
подарункову карту, зазвичай розраховує на більшу вартість, яку не 
може повністю покрити карта. Покупець з такою картою доплачує 
вартість товару, що купується і приносить додатковий прибуток. Деякі 
забувають використовувати подарункові карти або сертифікати, що 
також вигідно бізнесу. 

«Купіть один товар і отримаєте другий в подарунок!» Ця акція 
є найпотужнішою прийомом в споживчому маркетингу, у неї є різні 
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форми. Наприклад, ви можете купити дорожчий товар і другий товар 
за меншою вартістю буде безкоштовним. Споживачі беруть дорожчий 
товар, але тоді не беруть той, який хотіли спочатку. 

Всі ці приклади є доказом того, що світ досить оманливий. 
Споживачі стають все більш вибагливими, прискіпливими, вони 
фільтрують щоденний потік інформації і не звертають уваги на 
заклики до купівлі товару. Проте маркетологи адаптуються до будь-
якого середовища, майже як віруси. І це заслуговує поваги, тому що 
вони генерують геніальні ідеї. 

 
О. Гайдін  

Науковий керівник –с т. викл. Кіндій М. В. 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І ВПРОВАДЖЕННЯ 
КРИПТОВАЛЮТИ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ЗАСОБУ ПЛАТЕЖУ 

 
В останні роки на фінансовому ринку з'явилися нові терміни - 

криптовалюта, біткоїни, блокчейни. Для більшості людей вони поки 
дуже незвичні. Але можна з упевненістю стверджувати, що за крипто-
валютою, або, іншими словами, «електронною готівкою» - майбутнє. 

За прогнозами фахівців, до 2025 року близько 10% світового 
ВВП буде проходити через системи віртуальних валют, а топ-100 
фінансових компаній витратять близько 1 мільярда доларів за наступні 
два роки на проекти у цій сфері. Крім того, згідно з отриманими 
даними, найпопопулрніша криптовалюта – біткоїн може стати шостою 
за обсягом резервною валютою у світі протягом 15 років.[1] 

У будь-якому випадку, можна говорити про те, що стаємо 
очевидцями зародження і розвитку ще однієї інновації, яка може 
кардинально змінити економічний устрій в суспільстві.  

В, маркетингу, зокрема і в інноватиці використовується поняття 
«життєвий цикл», що означає стадійність процесу, єдність його 
початку і кінця. З урахуванням послідовності проведення робіт 
життєвий цикл інновацій розглядається як інноваційний процес. 
Виділяють такі етапи життєвого циклу інновації як:  

1.Зародження  
2.Зростання  
3.Сповільнення 
4.Зрілість  
5.Спад [4] 
Зупинимося детальніше на кожному з них.  
Зародження. Можливість використання криптовалюти була 

відкрита в 2008 році,  у самий розпал світової фінансової кризи, і за 
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дев'ять років набула широкого поширення. Причиною цього можуть 
послужити значні переваги криптовалют. Основними є можливість 
добувати їх самостійно кожному бажаючому, анонімність транзакцій, 
відсутність інфляції та підвищена захищеність (її неможливо 
скопіювати)[2]. 

Зростання. Глобальна інтеграція віртуальної валюти сталася в 
2014 році. Каталізатором цього процесу стали новини про початок 
прийому криптовалютних платежів бізнес-гігантами Microsoft, Dell, 
Greenpeace, Virgin Galactic, Wikipedia.. 

Сьогодні ж цей вид платежів набуває небувалу популярність в 
найбільш розвинених країнах світу. В Індонезії цифрові гроші 
використовуються в продуктових магазинах. На Кіпрі за крипту можна 
оплатити навчання в університеті. [3].  Вануату, архіпелаг в південній 
частині Тихого океану, дозволяє аутсайдерам використати волатильну 
криптовалюту для подачі заявки на так зване інвестиційне гро-
мадянство[4]. 

Активно інвестувати у розвиток нової системи почали і 
міжнародні фінансові компанії такі як: лідер ринку онлайн-платежів 
PayPal, міжнародні платіжні системи MasterCard та Visa, 
американський Citibank та фондова біржа Nasdaq тощо. Стає все більш 
очевидним, що сутність криптовалюти та системи, що її підтримує, 
вже отримала визнання у критичної маси інвесторів, регуляторів та 
підприємців на Заході.  

Сповільнення. Першою перешкодою на шляху до впровадження 
криптовалют в життя стала негативна реакція органів влади та 
побоювання споживачів з приводу надійності нового виду грошей. 
Спершу люди боялися, що можуть стати учасниками нової фінансової 
піраміди. Удар по репутації криптовалют нанесли і можливі зв’язки із 
тероризмом та наркотрафіком.  

Сьогодні ж сновною перешкодою на шляху до повного 
визнання криптовалют є проблема власне їх ідентифікації та 
легалізації. За рішенням Європейського суду справедливості, біткоїни 
визнаються засобом платежу на рівні з традиційними валютами. 
Водночас американська Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами 
встановила, що криптовалюти  слід розглядати лише як товар. В Китаї 
та Індії, діє заборона на транзакції з криптовалютою для банків. Уряд 
Еквадору планує створити "державний" аналог біткоїна. Мінфін Росії  
має намір посилити покарання за випуск та обіг криптовалют. до 
чотирьох років позбавлення волі. Але попри ці перешкоди, сьогодні 
очевидно, що система продовжує розвиватись та завойовувати 
фінансовий світ[1]. 
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Виходячи з проведеного аналізу, можна дійти висновку, що 
криптовалюта сьогодні перебуває на стадії переходу від етапу 
сповільнення до етапу зрілості і вже стає очевидно, що це система, яка 
має потенціал, щоб змінити звичні ринкові стратегії, застарілі ділові 
практики, і усталені нормативи, вже зараз.  Крипто-технології, 
наближаючи кінець монополій на будь-що, в тому числі на гроші і 
владу,  можуть стати саме тією ланкою, якої досі бракувало для 
переходу на новий етап розвитку ринків. А все інше для капіталізму 
майбутнього, здається вже існує: аутсорсинг, аутстаффінг, 
краудфандінг, 3D друк.[1]. 

 
1.  За матеріалами видання «Економічна правда» [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications  
2.Федір Орищук,  Фабрика мільйонерів. Як Україна видобуває Bitcoin -  
«Главком» [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://glavcom.ua/economics/finances.html  3. Дайджест новин від 
29.02.2017 видання «Експрес» [Електронний  ресурс]. – Режим 
доступу:  http://expres.ua/digest/2017/09/02   4. Краснокутська Н. В. 
Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 
504 с. 

 
 У. Гладій  

Науковий керівник – ст. викладач Кінідій М.В. 
 

ПРИХОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ АБО ЧОМУ 
СПОЖИВАЧІ БЕЗНАДІЙНІ В МАТЕМАТИЦІ 

 
В атмосфері формування ринкових відносин і створення 

конкурентного середовища, підприємства, які прагнуть досягти 
конкурентної переваги постають перед необхідністю врахування 
поведінки споживача в умовах економічного обміну.У певних умовах 
можна також ефективно управляти його поведінкою, і маркетинг має 
значний арсенал засобів такого управління [2]. 

Наведемо 6 прикладів таємних маркетингових прийомів: 
1. Cприйняття споживачами товару залежить від ціни, яку вони 

побачили першою. Побачивши дизайнерську сумку за $1000, споживач 
обуриться, але годинник за $300 йому здасться за прийнятною ціною, 
тому що він порівнює її з першою побаченою. Таким чином, магазини 
розтавляють товари так, щоб направити думки споживачів у потрібне 
русло. 

2. Споживач боїться крайнощів. Клієнту не хочеться купувати 
найдешевші продукти, проте йому і не подобається почувати себе 
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обдуреним, купуючи найдорожчий продукт, за посередньої якості. 
Проводилось дослідження: на стійку в магазині виставляли 2 види 
пива. «Преміум» за $2,5 і пиво, позначене ярликом «Вигідна покупка», 
за $1,8. Близько 80% покупців вибрали більш дороге пиво. Потім 
ставили ще один вид пива з цінником: «Супер-вигідна покупка» за 
ціною $1,6. Тепер 80% покупців вибрали пиво за $1,8, а інші — за $2,5. 
Ніхто не взяв найдешевше пиво. На третьому етапі прибрали пиво за 
$1,6 і поставили «Супер-преміум» за $3,4. Більшість покупців вибрали 
пиво за $2,5, мале число покупців — за $1,8, і лише 10% обрали 
найдорожче. 

3. Споживач любить розповідати історії. Поставивши в магазині 
поруч дві хлібопічки із цінами $279 та $429,параметри яких суттєво не 
відрізнялись, продажі дешевшої хлібопічки збільшились відчутно,на 
відміну від дорогої. Це відбулось тому, що споживачі не відчувають 
реальної цінності речей, і їм здавалось, що купують дуже дешево. А 
потім розповідали: «Уявляєш, купив хлібопічку всього за $ 279! А там 
стояла подібна, але за $ 429! І який дурень її купить!»  

4. Споживач робить те, що йому диктують. У школі фрукти і 
салати були виставлені на підсвічувану стійку, і цей підхід змусив 
дітей більше обирати салати і фрукти. Це стосується і дорослих. 
Досвідчені ресторатори складають меню так, що ті страви, які вони 
хочуть продавати більше, будуть виділені або супроводжені великою і 
яскравою картинкою.  

5. Необдумані вчинки споживача під впливом алкоголю та 
інших факторів. Коли людина випиває, втомлюється або знаходиться в 
стані стресу, то вона змінює підхід до покупки. Це можна порівняти зі 
знайомствами в барі. Ви бачите незнайомця (незнайомку), але не 
замислюєтеся: «Цікаво, чи достатньо він освічений і чи володіє 
необхідними моральними якостями, щоб скласти мені гідну партію?», 
Ви швидше подумаєте щось на кшталт: «уммм, нічогенько(а) собі». 
Саме тому автомати з водою, кавою і снеками встановлюють на виході 
з величезного супермаркету. Покупці втомилися, їм хочеться пити і 
їсти, вони хапають все, не замислюючись над тим, що це коштує 
невиправдано дорого. Так що ось знову порада споживачеві: хочете 
укласти угоду, яка має для вас важливе значення, — на діловій вечері 
має бути алкоголь. Ну або зловіть партнера після напруженого дня. 

6. Споживачі  схильні до гострого відчуття справедливості Ми 
не любимо, коли нас обманюють, ми вважаємо, що до нас мають 
ставитися справедливо. Але ми не знаємо ціну речам і послугам, 
шукаючи підказки і сигнали від тих, хто ці речі і послуги нам продає. 
Ден Аріелі, професор психології і поведінкової економіки, провів 
простий, але дуже показовий експеримент. Він оголосив, що проведе 
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вечір поезії для студентів. Одній групі студентів він сказав, що вечір 
платний, а іншій — що їм заплатять за те, що вони прийдуть послуха-
ти. Перед початком концерту було оголошено, що він безкоштовний, 
тобто і першій групі не потрібно нічого платити, і друга пройде 
безоплатно. Студенти з першої групи із задоволенням залишилися: 
вони отримували щось вартісне і при цьому безкоштовно. Студенти 
другої групи практично всі відмовилися, оскільки їм здавалося, що їх 
насильно сюди «притягли» [1]. 

Яка нормальна ціна для поетичного концерту, який дає 
професор психології? Студенти цього не знали. І ніхто не знає. Люди 
не знають вартості речей, а в результаті використовують візуальні 
образи, підказки, емоції, порівняння, стосунки … Чим і користають 
маркетологи [3]. 

 
1. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://cikavosti.com/tayemni-priyomi-marketyngu/. 2. О. В. Прокопенко,  
М. Ю. Троян. П 80 Поведінка споживачів: Навч. пос. – К.: Центр учбової 
літератури, 2008. – 176 с. 3. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/16250212/psihologiya/povedinka_spozhivachiv . 

 
Б. Дуднік  

Науковий керівник – к.е.н., доц. Косар Н.С. 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ ПОШИРЕННЯ 
РЕКЛАМИ (НА ПРИКЛАДІ ФОТОПОСЛУГ) 

 
У сучасних умовах надзвичайно важливою складового будь-

якого бізнесу є реклама. Без неї важко уявити собі діяльність навіть 
найменшого підприємства. Реклама може поширюватися з 
використанням різноманітних засобів: на телебаченні, на радіо, в 
друкованих виданнях (журнали, газети), зовнішня реклама, а також 
реклама в мережі Інтернет, зокрема у соціальних мережах.  

Проте, щоб максимально зацікавити цільову аудиторію, 
потрібно обрати ті засоби просування товарів чи послуг, які є 
найбільш оптимальними для конкретного виду діяльності. Зрозуміло, 
що недоцільно рекламувати, наприклад, смарт-годинник на радіо, 
оскільки буде охоплена нецільова аудиторія. Окрім відповідності 
характеру рекламного повідомлення особливостям каналу, важливим 
також є відповідність вартості розміщення реклами рекламному 
бюджету. Обравши відповідні джерела просування, важливо перевіри-
ти, які з них є найбільш ефективними для даного виду діяльності.  
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З метою визначення найефективніших джерел просування було 
проведено дослідження, в якому для реклами послуг весільного фото-
графа було відібрано наступні платформи для розміщення реклами: 

- спільноти для безкоштовного розміщення оголошень у мережі 
Facebook; 

- реклама в мережі Instagram; 
- реклама в мережі Facebook; 
- зовнішня реклама у вигляді оголошень. 
Тривалість кожного із досліджень була рівна одному дню. 

Результати досліджень подані в табл.1. 
 

Таблиця 1 
Порівняння ефективності різних видів реклами  

(на прикладі фотопослуг) 
 

Вид реклами Вартість за 1 день Результат (кількість 
звернень) 

Спільноти для 
безкоштовного розміщення 
оголошень у мережі 
Facebook 

Безкоштовна 1 

Реклама в мережі Instagram 2$ 9 
Реклама в мережі Facebook 2$ 14 
Зовнішня реклама у вигляді 
оголошень 7,50 грн 2 

 
Отже, як ми бачимо з вищенаведених даних найбільш 

ефективною є реклама у мережі Facebook. Це пояснюється тим, що 
саме у Facebook користувачі, гортаючи стрічку новин, більше уваги 
приділяють інформації, яку вони побачили, на відміну від Instagram, де 
частіше всього користувачі заходять, щоб переглянути фото своїх 
друзів і не більше. Проте дані джерела просування виявились 
найефективнішими, оскільки саме вони мають функцію налаштування 
цільової аудиторії.  

Найменш ефективною виявилась безкоштовна реклама в 
спільнотах у мережі Facebook. Це пояснюється тим, що дані спільноти 
частіше всього відвідують з метою продажу певних особистих речей 
чи з пропозицією роботи, тобто основною аудиторією, зазвичай, є ті, 
хто продає, а не купує. Малоефективною сьогодні є і зовнішня 
реклама, оскільки, мабуть, вона втратила вже свою актуальність і 
клієнти більше довіряють Інтернет-рекламі чи рекомендаціям 
близьких та знайомих людей, так як вибір весільного фотографа 
завжди є нелегкою та клопіткою справою для людини. 
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Отримані результати дослідження підтверджують той факт, що 
у підприємницькій діяльності необхідно ретельно підходити до вибору 
засобів просування товарів чи послуг, враховуючи прихильність 
визначеної цільової аудиторії для отримання найбільшої ефективності 
від маркетингових комунікацій.  

 
А. Жирнова  

Науковий керівник – к.е.н., доц. Шандрівська О.Є. 
 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАСАД КОНЦЕПЦІЇ  
«ІНДУСТРІЯ 4.0» В УКРАЇНІ 

 
Одними із пріоритетних напрямів економіки України є 

інформаційні технології (ІТ), це підтверджується тим, що обсяг 
експортованої продукції та послуг в цьому секторі економіки, на 
думку експертів, в 2015 р. склав близько $2,5 млрд (за іншими 
оцінками — близько $3 млрд), більша частина з яких належить 
аутсорсинговим компаніям. Кількість ІТ-компаній складає більше 1000 
одиниць та існує близько 100 науково-дослідних центрів. За кількістю 
зайнятих спеціалістів у сфері IT (близько 90 тис. осіб) та кількістю 
щорічних випускників з ІТ-спеціальностей (близько 15 тис. осіб)[1]. 
Серед країн Центральної та Східної Європи Україна є однієї із лідерів. 
Вітчизняні інженери мають високу конкурентоспроможність на 
закордонному ринку праці, що підтверджується, зокрема, наступним: 
згідно рейтингу (за 2015 рік) сотні найкращих аутсорсерів світу 
Міжнародної Асоціації Професіоналів Аутсорсингу кожна десята 
компанія має представництво в Україні[1].  

Україна має достатній потенціал, щоб зайняти одне із провідних 
місць серед країн-лідерів цієї нової концепції розвитку економіки, 
якщо вважати, що основною рушійною складовою Індустрії 4.0 є ІТ. 
Проте виникає питання чому Україна досі не посідає почесне місце 
серед інших? Бо для цього необхідна постійна взаємодія органів 
державної влади; промислових підприємств; IT-компаній; 
університетів; наукових інноваційних центрів (технопарків), науково-
дослідних центрів тощо. Для початку, таку взаємодію можна створити 
за прикладом Німеччини, де на перших етапах (створення підґрунтя 
для втілення Індустрії 4.0 в життя) основним джерелом фінансування 
була держава, а надалі усі проекти в рамках Індустрії 4.0 були 
фінансовані виключно бізнесом[2]. Також існує необхідність у 
підготовці відповідних компетентних фахівців та їх подальший 
розвиток. Тому у четвертій індустріальній революції одне із основних 
місць займають ІТ-спеціалісти, інженери різних галузей (машинобуду-
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вання, електротехніка тощо), спеціалісти з логістики, маркетингу, 
економісти-аналітики. Для якісної підготовки таких фахівців потрібно:  

1) сформулювати кваліфікаційні вимоги до випускників вищих 
навчальних закладів у контексті Індустрії 4.0;  

2) розробити та здійснювати навчання згідно останніх тенденцій 
розвитку світової економіки; 

3) здійснювати заходи на різних рівнях щодо підвищення 
інтересу абітурієнтів до спеціальностей, які є важливими в Індустрії 
4.0, проте не є популярними серед молоді;  

4) здійснювати постійне підвищення кваліфікації викладачів 
шляхом, зокрема, стажування в провідних міжнародних та вітчизняних 
виробничих (промислових) та ІТ-компаніях;  

5) актуально оновлювати апаратне та програмне забезпечення 
навчального процесу тощо. 

 Стосовно вітчизняного ІТ-ринку, то тут для успішного запуску 
Індустрії 4.0 необхідно підтримувати та розвивати компанії, які 
орієнтуються на внутрішній ринок та здатні разом із промисловими 
підприємствами створити закінчений вітчизняний інноваційний 
продукт в рамках Індустрії 4.0. Такий вітчизняний продукт принесе 
Україні як суттєві іміджеві вигоди, так і значні грошові надходження. 

Отже, для появи та розвитку Індустрії 4.0 в Україні має 
відбуватися постійна співпраця між державою, бізнесом, освітою та 
наукою. Держава повинна створити законодавчу базу, здійснити 
початкові інвестиції, пов'язані із Індустрією 4.0, у промислове 
виробництво та ІТ-компанії, які у свою чергу мають разом із державою 
постійно фінансово підтримувати підготовку актуальних для Індустрії 
4.0 спеціалістів різних галузей. Між бізнесом та освітою і наукою має 
відбуватися постійна співпраця фахівців та науковців, обмін 
інноваціями тощо. 

 
1. Індустрія 4.0 в Україні [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – 

Електронні дані. – Режим доступу:http://forbes.net.ua/business/1411137-
globalnyj-top-100-autsorserov-kazhdyj-10-j-imeet-predstavitelstvo-v-ukraine. 
2. Індустрія 4.0 в Німеччині [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – 
Електронні дані. – Режим доступу:https://hi-news.ru/business-
analitics/industriya-4-0-chto-takoe-chetvertaya-promyshlennaya-
revolyuciya.html. 
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ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ У ЦИФРОВОМУ МАРКЕТИНГУ 

 
Тренд – це фундаментальна зміна, що впливає на поведінку 

людей і рішення, які вони приймають щодо придбання товарів чи 
послуг. Ключем до успіху у цифрових технологіях є інформація та 
знання про те, які платформи, технології і способи взаємодії із 
аудиторією є найкращими для бізнесу компанії.  

Тому є доцільним розглянути найбільш глобальні тренди 
цифрового маркетингу у 2017-2018 роках, які визначають вектор його 
розвитку.  

Big Data і аналітика. Big Data у маркетингу включає у себе 
аналіз ринку та клієнтів, а також прогнозну аналітику. Формула 3V 
показує, що аналітика і Big Data – це ключовий тренд, обраний 
багатьма  компаніями, які мають тенденцію до збільшення обсягів 
виробництва продукту або надання послуг, працюють із даними у 
режимі реального часу і хочуть використати цінність інформації для 
збільшення продажів. 

Контент. Згідно з Oregon Web Solutions SMM зміщується до 
емоційно зацікавлених матеріалів та розповідей, тому що сильні емоції 
збільшують "розповсюджуваність" контенту. З’явилися технології, які 
допомагають автоматизувати його створення, а також ті, які 
створюють UGC (контент, вироблений користувачем). [8] Незважаючи 
на те, що все одно потрібно буде створювати письмовий вміст для 
SEO, візуальний контент буде головним джерелом для руху трафіку та 
потенційних клієнтів. Все, починаючи від інфографіки до фотографій, 
цифрових посібників, презентацій та графіки, стане основним 
способом створення нових потенційних клієнтів. Особливо великим 
попитом користується відеомаркетинг. Відео - це переконливий спосіб 
сприяння зацікавленню, що дає такі результати, як: переходи від 
кліків, поширення, лідогенерації та збільшення продажів.  

AR&VR. VR / AR може стати ефективним інструментом для 
залучення користувачів, впливу на лояльність до бренду та поін-
формованості про ринок. Вперше маркетологи почали застосовувати 
VR / AR для досягнення наступних ключових маркетингових цілей: 

- демонструвати атрибути та функції продукту; 
- доносити місію бренду у точці продажу; 
- забезпечувати захоплюючу, фірмову розважальну програму; 
- збільшувати хвилювання та взаємодію на торгових виставках; 
- додати новий вимір до звичного оповідання історій. 
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Боти. У 2017 році практично всі галузі почнуть використовувати 
чат-боти для спрощення комунікаційної взаємодії між людиною та 
технікою. Успішні бренди будуть створювати чат-боти з 
індивідуальними ознаками.  

Мобільний маркетинг. Відповідно до дослідження «comScore’s 
2017 U.S. Cross-Platform Future in Focus report» 69% цифрових медіа 
переглядаються на мобільних пристроях, а по всьому світу у 2017 році 
приблизний рівень витрат на мобільну рекламу становить 143 
мільярди доларів. Тому підприємству необхідно забезпечити свою 
присутність у мобільному сегменті, щоб потенційні клієнти могли 
знайти продукт або послугу, коли їм це буде необхідно: задіяти 
мобільні додатки, мобільну версію лендінгу, мобільні реклами, 
вбудовані в мобільні програми оголошення, SMS-розсилки тощо. [9] 

Live-трансляції. Прямі трансляції стають обов’язковим 
інструментом у області інтернет-маркетингу. Facebook, Instagram, 
YouTube та інші соціальні мережі наближають бренди до покупців, а 
прямі ефіри підвищують їхню лояльність до товарів та послуг. Прямі 
ефіри – це можливість донести свої знання, досвід, уміння, продукт і 
послугу клієнтам незалежно від географії. Такий метод взаємодії 
робить клієнта учасником і частиною бізнесу, відкриває  потаємні 
закутки бренду. 

Digital-трансформація - це зміна підходу до ведення бізнесу. 
Для того, щоб бути комерційно успішними в нових умовах всебічної 
діджиталізації, необхідно розробити нові продукти, надання яких буде 
проходити в цифрових каналах компанії. Відбувається відмирання 
класичних офлайн-бізнесів. Якщо компанія зараз не представлена в 
інтернеті, вона вмирає. На сьогодні бізнес практично не існує без 
цифрової складової.  

 
1. [Електронний ресурс]// Режим доступу: 

https://goo.gl/6UxUGH 2. [Електронний ресурс]// Режим доступу: 
https://goo.gl/dtvWQG 3. [Електронний ресурс]// Режим доступу: 
https://goo.gl/YiAeS4 4. [Електронний ресурс]// Режим доступу: 
https://goo.gl/RoCqni 5. [Електронний ресурс]// Режим доступу: 
https://goo.gl/EjN9CZ 6. [Електронний ресурс]// Режим доступу: 
https://goo.gl/Sq4ktQ 7. [Електронний ресурс]// Режим доступу: 
https://goo.gl/VSV7Vz 8. [Електронний ресурс]// Режим доступу:  
https://goo.gl/FPRzg6 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ 

 
Всім відома класична концепція маркетингу 4Ps, яка сформована 

Ф. Котлером. Не зважаючи на переваги структурування маркетингової 
діяльності завдяки комплексу маркетингу, останній має ряд недоліків. 

 По-перше, складові елементи деяких "4 Ps" корелюються один з 
одним. Наприклад, елемент "упакування" належить і до Product, і до 
Promotion. Елемент "персональний продаж" можна розглядати і з 
позиції його належності до елемента Place як різновиду методів про-
дажу, і до елемента Promotion як стимулюючого заходу маркетингу[1]. 

По-друге, комплекс маркетингу "4 Ps" потребує певної адаптації 
до конкретного різновиду бізнесу та/або ринку. 

По-третє, зміст елементів комплексу маркетингу тісно 
переплітається з іншими функціями економіки й менеджменту. 
Наприклад, під час формування маркетингової політики ціноутворення 
важко визначити, де закінчуються функції маркетингу й починаються 
функції фінансового та бухгалтерського відділів. Або щодо сфери 
інноваційної діяльності: наскільки маркетинг має заглиблюватися в 
питання і проблеми технології? Показовим у цьому сенсі є вислів 
Пітера Друкера: "Є дві й лише дві базові функції бізнесу – маркетинг 
та інновації. Маркетинг та інновації утворюють (продукують) 
результат, усі інші функції – це лише витрати"[2]. 

По-четверте, комплекс маркетингу не дає змоги кількісно 
оцінити внесок кожного елемента в комплекс маркетингу[3]. 

Позбавлення цих недоліків досягається завдяки удосконаленню 
комплексу маркетингу та доповненню його новими елементами, які 
допомагають організаціям успішно задовольняти потреби споживачів. 

Та завдяки зусиллям теоретиків маркетингу та розвитку його 
практичного застосування виникли нові, більш сучасні концепції, такі 
як 5Ps, 6Ps, 7Ps, 8Ps, 4As,4Cs,4Ds, які ми розглянемо далі. 

У таблиці  наведено основні концепції комплексу маркетингу 
 

Таблиця 
Еволюція концепції маркетингу 

Концепція Основні акценти 
1 2 

4Ps Товар, ціна, місце, просування. 
5Ps Товар, ціна, місце, просування, людина. 
6 Ps Товар, ціна, місце, просування, людина, громадська думка. 
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Продовження табл.  

1 2 
7Ps Товар, ціна, продаж товару, просування товару на ринку, 

персонал, який надає послугу, процес (процедура) надання 
послуги споживачеві, матеріальні свідчення процесу 
надання послуги. 

8Ps Товар, ціна, продаж товару, просування товару на ринку, 
персонал, який надає послугу, процес (процедура) надання 
послуги споживачеві, матеріальні свідчення процесу 
надання послуги, психологічне сприйняття послуги 
споживачем 

4As Прийнятність, спроможність, наявність, обізнаність 
4Cs Нужди і потреби споживача, вартість, комунікація, 

повідомлення, зручність 
4Ds Управління базою даних клієнтів, стратегічний дизайн, 

прямий маркетинг, диференціація 
 
Проаналізувавши таблицю, можна побачити, що з часом 

комплекс маркетину все більше удосконалюється, більш підлашто-
вується під ринок і вимоги потреб споживача. 

 
1. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підруч. для студ. екон. спец. 

вищ. навч. закл. - К.: Лібра, 2004. - 712 с 2. Астахова І. Е. / Маркетинг: 
Навч. посіб./Харківський національний економічний ун-т. - X.:  
Вид. ХНЕУ, 2006. - 208 с. 3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник 
для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - 4-е. вид., доп. - К.: Лібра, 2006 - 
717 с. 
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СТИМУЛЮЮЧІ МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ MC'DONALD'S 
 
Маркетинг McDonald's визнаний одним з найжорсткіших і 

ефективних одночасно. Всі хитрощі маркетингу, які використовує 
McDonald's, продумані до дрібниць, що змушує відвідувачів цього 
закладу вести себе саме так, як потрібно його власникам. Це 
дивовижно, і сьогодні я хочу розповісти Вам про деякі секрети успіху 
McDonald's, які дозволили даній компанії займати лідируючі позиції в 
світі не перший десяток років[3].                

Секрети успіху Mc'Donald's: 
1. Повз важко пройти 
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Згідно останніх досліджень, більш ніж 70% людей відвідують 
McDonald's спонтанно. Враховуючи цю статистику заклади 
розміщують тільки в людяних місцях. Дуже часто "маки" можна 
зустріти біля великих університетів, при виході зі станції метро, біля 
розважальних цетрів тощо. 

2. Антикастинг 
Політика компанії заснована на так названому "антикастингу". 

Дівчат обирають таким чином, щоб вони не привертали увагу клієнтів. 
Всім дівчатам, працюючим в McDonald's заборонено яскраво 
фарбуватись, робити манік'юр, користуватись на роботі парфумами, 
носити прикраси. Носити спідницю дозволяється тільки дівчатам на 
посаді менеджера. 

3.Полюби її дитину, і вона полюбить тебе 
В McDonald's система, спрямована на роботу з дітьми, 

продумана на кожній дрібниці: спеціальні ігрові майданчики з гірками, 
дитяче меню та іграшки, проводження днів народження по лояльним 
цінам, маленькі бонуси та подарунки у вигляді повітряних кульок, для 
тих дітей, які стоять в черзі разом зі своїми батьками, надлишок уваги 
та неймовірне терпіння зі сторони персоналу. І сама геніальна річ 
спрямована на роботу з дітьми - Хеппі Міл[1]. 

4. Ставте більше "за замовчуванням" 
Якщо клієнт не назвав розмір порції, яку він бажає замовити, то 

йому ставлять найбільшу. Ще відвідувачу обов'язково запропонують 
взяти якийсь додатковий продукт - десерт, напій, соус, щось з їжі. Ще 
один факт - це те що персонал McDonald's ніколи не використовує 
частку "не", тому що це підсвідомо може запрограмувати покупця на 
заперечення. 

5.Цінова політика 
Ціни в McDonald's постійно змінюються, але це робиться настільки 

вміло, що клієнт навіть і не зауважує. До речі, ніколи не звертає увагу на 
те, що гарячі напої значно дорожчі ніж холодні? Вчені довели, що 
вживання холодних напоїв під час їжі ще більше стимулює апетит. Тому, 
вся газована вода подається дуже холодною, та ще й з льодом. 

6.Довго не засиджуватись 
McDonald's - це не кафе і не ресторан, а фастфуд. Відвідувачі 

тут не мають довго затримуватись. Якщо відвідувач затримається на 
довго, то для нових покупців не вистачить місця, а це означає, що 
втратиться певний відсоток виручки. Тому, основна ціль - створити 
потік людей і змусити покупця як можна швидше покинути заклад. 

7. Аромати та смак  
В McDonald's використовуються штучні посилювачі смаку, а 

також спеціальні ароматизатори, які розвіюють запах фастфуду на 
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кілометри. Все це робить їх впізнаваними, і запах їхньої їжі дуже 
важко переплутати з чимось іншим. 

8. Справа звички 
Смак бургера не змінювався ще з 1967 року, саме з того 

моменту як він і з'явився. Якщо людина йде в McDonald's, то вона 
чітко знає, що сьогодні, завтра, через рік або п'ять років, вона зможе 
скуштувати той самий Біг Мак, з тим самим соусом та додатками. 

9. Біблія McDonald's 
В 1958 з'явилась перша інструкція, в якій було розписано все до 

найменших деталей. На початку в біблії McDonald’s було 75 сторінок, 
зараз близько 800. І в ній розписано не тільки як має поводити себе 
працівник, а також є рекомендації відносно поведінки клієнта[2]. 

 
1. [Електронний ресурс]//режим доступу: 

https://dengodel.com/interesting/ 161-marketingovye-ulovki-makdonalds.html.   
2. [Електронний ресурс]//режим доступу: 

http://lady.tochka.net/22495-sekrety-mcdonalds-top-12-interesnykh-faktov/.  
3. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг - 2005 
 

О. Корначук  
Науковий керівник:  старший викладач Кіндій М.В.  

 
СПЕЦИФІКА РЕКЛАМИ В ІНТЕРНЕТІ 

 
Сьогодні все більшої популярності набирає таке поняття як 

«інтернет-реклама». Так називають рекламу, яка передбачає викорис-
тання Інтернету як каналу для донесення маркетингових повідомлень 
потенційним клієнтам для здійснення продажів чи генерації лідів. 

Із появою Інтернету і поширенням високошвидкісного доступу 
до нього серед населення фактично почався занепад реклами в тому 
вигляді, в якому вона була відома раніше.  

Головна перевага реклами в Інтернеті – можливість швидкого 
донесення інформації про продукт або послугу цільовій аудиторії без 
географічних кордонів. Більше того, можливість чіткого орієнтування і 
вимірювання результатів дозволяють оптимізувати маркетингові 
бюджети і вибудувати оптимальний процес продажів. 

Виділяють кілька основних видів реклами в Інтернеті залежно 
від схеми взаємодії сторін, налаштувань і ведення кампанії, 
плейсментом та іншими особливостями. 

Один із найбільш поширених і популярних видів реклами, 
основою якого є система оплати за клік (Pay Per Click). Тобто власник 
буде платити в тому випадку, якщо користувач натискає на 
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оголошення і переходить на сайт рекламодавця. У результатах пошуку 
така реклама виводиться при введенні користувачем відповідного 
ключового слова, під яке налаштована кампанія рекламодавця. У 
випадку з партнерськими ресурсами оголошення формуються на 
основі аналізу контенту сторінки і з урахуванням інтересів корис-
тувача. Тому її і називають контекстною, бо оголошення засновані на 
врахуванні суті контенту або конкретного пошукового запиту. [1] 

Ще одним видом є ремаркетинг – одна з функцій, доступних у 
системах контекстної реклами. Суть ремаркетингу в можливості 
відслідковувати користувачів, які відвідали сайт(рекламодавця чи 
споживача), і показувати їм оголошення повторно, ніби нагадуючи про 
себе.Однак існує у ремаркетингу і такий недолік – користувачі можуть 
бачити рекламу однієї і тієї ж компанії знову і знову, незалежно від 
того, зацікавлені вони в цій пропозиції чи ні. 

Search Engine Optimization, або пошукова оптимізація, – під 
такою загальною назвою розуміють комплекс заходів, які вживаються 
фахівцями відповідного профілю з метою збільшення видимості сайту 
в пошукових системах за цільовими для бізнесу ключовими словами 
для забезпечення зростання трафіку (відвідуваності).Одна з основних 
відмінностей SEO – орієнтація на отримання ефекту в довгостро-
ковому періоді. Отримати відвідуваність і клієнтів тут і зараз за 
допомогою пошукового просування й оптимізації просто неможливо. 

Ще одним видом є медійна реклама. Суть медійної реклами 
полягає в розміщенні банерів на сторонніх сайтах, при кліці на які 
користувачі переходять на спеціальну цільову сторінку на сайті 
рекламодавця. Такий трафік легко відстежувати за допомогою сервісів 
веб-аналітики. Банерна реклама втрачає популярність, бо Інтернет 
продовжує розвиватися, і на її місце приходять інші, більш ефективні 
методи залучення клієнтів для бізнесу.  

Таргетована реклама в соціальних мережах зараз один з 
основних видів реклами в Інтернеті. Крім того, активно викорис-
товується так званий SMM – маркетинг у соціальних медіа, суть якого 
полягає у формуванні та розвитку спільнот навколо сторінки бренду в 
певній соціальній мережі. 

CPA-реклама. Часто цей формат інтернет-реклами називають 
ще і партнерським маркетингом (affiliate marketing), принаймні саме 
таке визначення використовується в зарубіжному сегменті інтернет-
маркетингу. Модель Cost Per Action (CPA) передбачає такий механізм 
роботи, коли оплата з боку рекламодавця проводиться тільки в разі 
здійснення певних дій з боку клієнта.  

Мобільна реклама. Цей вид реклами цікавий хоча б тому, що 
дозволяє звернутися до потенційної аудиторії через найбільш 
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персональний для сучасної людини пристрій – її смартфон. Той факт, 
що пристрій перебуває поруч із людиною протягом усього дня, – 
незаперечний аргумент і очевидна перевага мобільної реклами.[2] 

Тізерна реклама. Це своєрідний мікс із медійної і контекстної 
реклами, який має низку особливостей, що і дозволяють винести їх в 
окрему групу. Тізер – це рекламне оголошення, яке складається з 
заголовка, фото та тексту, який характеризує рекламований продукт. 

Отже, реклама в Інтернеті з кожним днем набирає більшої 
популярності. Зокрема, найбільш вживаною сьогодні є мобільна 
реклама та реклама в соціальних мережах. Це спричинено 
відвідуваністю мереж та залежністю людей від гаджетів . Хоча не 
варто недооцінювати й інші види реклами.  

 
1. [Електронний ресурс]//Режим доступу: http://rektime.info  

2. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай. За 
редакцією Л.А. Мороз. – 3-е вид. – Львів: Бухгалтерський центр 
«Ажур», 2010. – 232 с. 

 
С. Косаковська  

Науковий керівник – к.е.н., доц. Косар Н.С. 
 

ТЕХНОЛОГІЇ ЧОРНОГО ПІАРУ  
В ПОЛІТИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
Чорний PR - це створення і розповсюдження інформації, 

спрямованої на формування в аудиторії негативного ставлення до певного 
явища, події, процесу, товару, тобто це будь-які інформаційні атаки або 
навіть війни, спрямовані на руйнування іміджу компанії, бізнесу тощо. 
Чорний PR є вельми конкретною, суспільно-відчутною, а подекуди на 
диво ефективною в сенсі досягнення конкретних політичних результатів 
комунікативною технологією. За останнє десятиліття чорний PR  став 
способом мислення і як ледь не професійним кодексом у значної частини 
українських політтехнологів, а також тих зарубіжних (насамперед 
російських) PR-фахівців, які працюють на вітчизняному політичному 
ринку. Разом із тим у науці чорний PR прийнято розглядати як технології, 
які полягають в інформаційно-комунікативному примусі громадян до 
здійснення певних дій шляхом прихованого нав'язування їм "єдино 
можливої" неправди.      

Чорний – найвідоміший у палітрі піарів: білого, сірого, жовтого, 
зеленого і навіть коричневого. Чорний піар чи брудні технології 
існують, щоб зіпсувати репутацію або знищити конкуруючу партію, 
компанію, особу. В Україні піар є, з одного боку, досить новою 
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сферою діяльності, з другого — доволі розвиненою галуззю. Таке 
стрімке зростання популярності піару в Україні зумовлене як активним 
впровадженням західних зразків ведення бізнесу та політики 
(зовнішній чинник), так і усвідомленням вітчизняною елітою 
необхідності застосування конкурентоспроможних технологій у 
багатьох сферах життєдіяльності суспільства (внутрішній чинник). 
Водночас таке розповсюдження PR має певні проблеми в Україні, до 
яких належить неготовність ринку до широкого запровадження піару 
взагалі, відсутність адаптованої до вітчизняних умов моделі 
впровадження, недостатня науково-теоретична й практична бази та ін. 
Брак політичної культури, на думку експертів, одна з причин, чому 
піар в Україні сприймається як щось негативне. Продажність засобів 
масової інформації теж негативно впливає на сферу публічних 
комунікацій в Україні. Піарники кажуть, що багато українських 
журналістів та їхніх керівників так звикли до грошей, що безкоштовно 
співпрацювати із ними практично неможливо. Домовлятися можна 
хіба про ціну. Найдорожче коштує телебачення. Всі політики платять 
гроші за те, щоб з’явитися на екрані. Телеканали беруть від кількох 
сотень до кількох тисяч доларів за один синхрон-коментар тривалістю 
30-40 с. Ще дорожче коштує участь у політичних ток-шоу. 

З появою демократичних виборів в Україні з'явився і чорний PR.  
Це дуже делікатна технологія і зробити гірше конкуренту складніше, 
ніж собі, тобто тим, хто застосовує такі технології. Першим прикладом 
“чорного піару” стала поява газети проти Петра Порошенка, яку 
розкидали у під'їздах напередодні візиту кандидата до м. Івано-
Франківськ. На першій шпальті газети розміщено матеріал “Вибори 
Президента — боротьба олігархів за повернення влади” та подано 
фотографію із підписом “Віденьський альянс: Фірташ-Кличко-
Порошенко”. Ще один зразок чорного піару проти Порошенка - 
листівка “Не зраджу ваш голос!” без вихідних даних, яка розповідає 
виборцям, що Порошенко заснував Партію регіонів, був членом 
фракції СДПУ(о), депутатом від “Нашої України” та працював в уряді 
Азарова. Є ще приклади «чорного» піару у нинішній українській 
виборчій кампанії. Були розповсюджені листівки нібито від Юлії 
Тимошенко з перевернутим серцем і спотвореною назвою програми 
БЮТ «Український прорив», де було написано «Український нарив». 
В м. Чернігів були зафіксовані листівки із зображенням лідера 
Народної самооборони Юрія Луценка на тлі символа-герба Ізраїлю та 
напис: «Зірка Давида – моя передвиборча програма» (натяк на нібито 
ізраїльське громадянство Луценка – Бі-Бі-Сі). В м. Харків роздавали 
листівки нібито він НУНС, де замість «Закон один для всіх» було 
написано «ОУН-УПА герої для всіх». Таких прикладів є безліч.  
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Найкращий спосіб боротьби з чорним піаром — це брати 
інформацію з різних джерел, включати критичне мислення й аналізувати.  

 
1. Самохвалова М. Чорний PR: отож ти який, виявляється, 

північний олень… [Електронний ресур] - Режим доступу: pr-
club.com/BlackPR.shtml 2. Вуйма А. По чорному PR [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: libtxt.info/lib_page_138057.html 3. Про 
горезвісні "брудні" методи, але тільки [Електронний ресурс] – Режим 
доступу - 33333/public/dirtytekhniks.php 4. Мороз Л.А. Маркетинг: 
підручник / Л.А. Мороз , Н.І. Чухрай – Львів: Бухгалтерський центр 
«Ажур», 2010. - 232 с. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РЕКЛАМИ 
 

Рекла́ма— інформація про особу чи товар розповсюджена в будь-
якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати 
обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо особи чи товару. 

В Стародавньому світі професійними носіями рекламного слова 
були спеціальні оповісники,які виконували ряд функцій, крім 
реклами,а саме: дипломатичні доручення, були учасниками різних 
посольств, перебували на службі у міській адміністрації і повідомляли 
населенню новини політичного та економічного характеру. [1] 

В грецьких полісах оповісники обиралися шляхом народного 
голосування або жеребкуванням. Основною вимогою до оповісників 
було оперативне інформування населення про суспільно важливі події. 

Поява писемності призвела до появи рукописної реклами. Одне 
з найдавніших рекламних оголошень було знайдено під час розкопок 
давньоєгипетського міста Мемфіс: «Я, Ріно, з острова Крит, за волею 
богів тлумачу сни». В середньовіччі провідну роль продовжувала 
займати усна реклама. Виділяють 3 її основних види: крики вулиць, 
тексти стаціонарних закличних, ярмарковий фольклор.  

Основними розповсюджувачами реклами залишалися спеціальні 
оповісники, які блукаючи вулицею, вигукували похвалу товару, що  
рекламувався, або ж оголошували анонси подій. 

Новий період у розвитку реклами настає в середині XV ст. після 
винайдення друкарського верстата Гутенбергом. Перше рекламне 
оголошення з’явилось через 22 роки після цієї події. Його текст 
розміщувався на дверях одного з храмів Лондона та інформував про 
продаж молитовника. Популярності набуває такий вид рекламних 
оголошень як летючі листки. Це був шматок паперу розміром   
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15 X 23 см. Перший рядок тексту виділяли великим шрифтом, таким 
чином він заміняв заголовок. 

В 1629 році Теофраст Ренодо отримав дозвіл на відкриття 
першого адресного бюро у Парижі, яке займалося прийомом і 
розміщенням оголошень від різних верств населення.  

Періодична преса в Північній Америці бере свій початок від 
1704 року, тоді ж починають друкуватися перші рекламні оголошення. 
Загалом американська реклама до кінця XVIII ст. не виглядала яскраво 
через обмеженість поліграфічних можливостей.  

На сьогодні «батьком реклами» у США вважається Бенжамін 
Франклін, який у 1729 році почав видавати «ThePennsylvaniaGazette» 
(«Пенсильванська газета»), яка на той час досягла найбільших тиражів і 
найбільшого об’єму рекламних публікацій серед газет колоніальної 
Америки.  

Наприкінці XIX - на початку XX ст. якість реклами була не 
найкращою. Рекламісти завжди перебільшували в описі характеристик 
товару. Наприклад, в одній з американських газет розмістили рекламне 
оголошення такого змісту: «Хочете курити безперервно? Чому б і ні! Цю 
люльку ви можете курити хоч цілодобово, не піддаючись впливові 
нікотину». Ситуація змінилася вже в XX ст. з появою законів, що 
регулювали основи рекламної діяльності. XX ст. вважається періодом 
високого розвитку реклами.  

Розвиток реклами в сучасному її розумінні у нашій державі 
припадає на XIX ст. – період активного формування періодики та 
розвитку промисловості у країні. На початку століття рекламні 
оголошення друкувались у таких виданнях як «Харковский еженедель-
ник» (1812), «Харковскиеизвестия» (1817-1823), «Украинский 
вестник» (1816) та інші. Повідомлення друкувались здебільшого 
російською мовою. У 1824 році при Харківському університеті 
виходить «Український журнал». У цьому часописі був відведений 
окремий розділ для рекламних оголошень. На повідомлення 
рекламного характеру видавець встановив такі розцінки: текст до 5 
рядків – 1 крб., 5-10 рядків – 2 крб., від 10 до 15 – 3 крб. [2]  

Одним з найвідоміших американців українського походження, 
що став знаменитим завдяки рекламі –був Енді Уорхол. Він напевно, є 
відомою і суперечливою особистістю в мистецтві у другій половині 
двадцятого століття. У наші дні його  роботи купують за кілька 
десятків мільйонів доларів. 

 
1. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай. 

За редакцією Л.А. Мороз.- 3-е вид. – Львів: Бухгалтерський центр 
«Ажур», 2010.-232 с. 2. Животко А. Історія української преси. – К.: 
НВЦ "Наша культура і наука", 1999. 
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Ю. Леонтій  
Науковий керівник ст.викл. Кіндій М.В. 

 
МАРКЕТИНГОВІ МАНІПУЛЯЦІЇ ІКЕА – ШЛЯХ ДО УСПІХУ 

 
Кожен з нас, прокидаючись вранці, хоче відчувати затишок та 

комфорт у власній оселі та засинаючи, спати солодко мов малеча. 
Факти доводять, що 90% нашого комфорту складають меблі та 
“аксесуари”. Але ж як обрати дійсно якісні та доступні по ціні “меблі”, 
а головне, де? Можливо, на думку відразу спаде Епіцентр. Але мало 
хто знає про таку торгівельну мережу, як ІКЕА. Це транснаціональна 
Шведська корпорація, одна з найбільших у світі мереж з продажу 
меблів і товарів для дому. Її найважливішою перевагою над 
Епіцентром є доступність цін та екологічно чиста продукція [1]. 

Перший спосіб це “Чим далі, тим краще” 
Магазини IKEA знаходяться далеко від населених пунктів, в 

основному в передмістях. Тут криється досить цікавий психологічний 
виверт маркетологів компанії. Приїхавши в таку далечінь, людина 
безумовно збирається купити що-небудь, або ознайомитися з 
товарами. Однак, виконавши такий довгий шлях (іноді не менше 2 
годин!) І не вибравши нічого, практично кожен відвідувач купить 
якусь дрібницю заради того, щоб «винагородити себе» за весь час 
стояння під світлофорами і в заторах. 

Другий спосіб це “Принцип лабіринту” 
IKEA спроектований за принципом лабіринту. Це зроблено 

спеціально для того, щоб у відвідувачів не було вибору не 
ознайомитися з усіма товарами. У співробітників є навіть кодова назва 
«Довгий природний шлях». Однак варто знати, що між відділами є 
секретні проходи. Вони не закриті, але їх дуже складно зауважити.. 

Третій спосіб – “Розташування товару” 
Дуже поширений у всіх великих гіпермаркетах це повторю-

вання товару, тобто один і той же товар ставиться в декількох місцях.  
Четвертий спосіб має назву “Булла-булла” 
Як продати дрібницю за своєю ціною, щоб покупець не 

замислювався, потрібно йому це чи ні? Створити відчуття 
накопичення барахла в величезних контейнерах за низькою ціною - все 
геніальне просто!  

П ятий спосіб -“Повна свобода дій” 
Може здаватися дивним, але саме він відрізняє ІКЕА від всіх 

інших гіпермаркетів. 
Відвідувачам IKEA дозволяється робити все, що їм захочеться: 

покататися у візку, надіти халат і розгулювати в ньому по всьому 
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магазину і не купити його в кінці, спати там, де захочеться і вас ніхто 
не потривожить! 

Шостий спосіб – “Співпраця з персоналом”  
Співробітники магазину підійдуть лише тоді, коли їх покличе 

клієнт. 
Доглядачам магазину суворо забороняється самим підходити до 

клієнтів і пропонувати допомогу. Цей факт не особливо приємний 
клієнтам, люблячим пошуміти і посперечатися з продавцями-консуль-
тантами. Однак, якщо ви покликали співробітника, він зобов'язаний 
негайно підійти і допомогти. 

Сьомий спосіб це мова співробітників. 
Персонал компанії на людях спілкується тільки закодованими 

фразами, якщо сталася пригода. Звичайний відвідувач ніколи не 
зрозуміє, про що мовить голос по гучномовцю. Відомо, однак, що, 
наприклад, «Код 22» позначає надзвичайний випадок на касі, а «Код 
99» - в магазині загубилася дитина і т.д. 

Восьмий спосіб “ Таємниця кухонних відділень. 
У кожному відділі, присвяченому товарам для кухні, під стелею 

є спеціальні вентилятори, які наганяють не тільки прохолоду, а й 
легкий ненав'язливий аромат їжі. Це робиться абсолютно непомітно. 
Суть психологічної виверти така: «на такій кухні у вас вдома завжди 
буде пахнути смачно». До того ж, вам захочеться їсти, що приведе вас 
до наступного відділення. 

Дев ятий  спосіб “Таємниця відкритого складу”. 
IKEA стала першим меблевим магазином, який вирішив 

відкрити двері величезного складу і дозволити покупцям брати, в тому 
числі і звідти, все, що їм заманеться[2]. 

Цікавим використанням цих способів є серіал “Гра престолів”- 
який є одним із найдорожчих серіалів, так як вартість кожної серії 
оцінюється в 10 мільйонів доларів, в той же час реквізит для акторів є 
звичайним товаром з ІКЕА. Як приклад – це шуби учасників “Нічного 
дозору” зроблені з килимів, куплених в ІКЕА[3]. 

1. https://www.lisportal.org.ua/79533/.  
2. https://news.finance.ua/ua/news/-/403938/chetverte-pryshestya-

ikea-chy-pryjde-shvedska-kompaniya-v-ukrayinu 
3. https://tabloid.informator.news/pid-chas-zjomok-hry-prestoliv-

aktory-odyahayut-zamist-shub-kylymy-z-ikea/ 
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Л. Мастеляк  
Науковий керівник -к.е.н.,доц. Наконечна Т.В. 

 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ  

В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ 
 
Останні світові тенденції, новини та інновації спрямовані на 

збереження природної системи та відновлення вже втрачених її 
елементів, що зумовлене життєдіяльністю багатьох поколінь людства. 
Україна також впроваджує на своїх теренах таку практику: 
утворюється все більше підприємств, органів, служб, громадських 
організацій у сфері захисту екології, все більше проводяться 
конференції, зустрічі та інші публічні розмови на тему збереження 
природної системи. Важливим елементом зеленого маркетингу є 
комунікації, які необхідні для створення попиту і його задоволення, 
оскільки в Україні екосфера недостатньо розвинута. До основних 
елементів маркетингових комунікацій, належать: 

1. Реклама, зокрема Інтернет-реклама, як «вірусний 
інструмент», за допомогою якого повідомляють про проведення 
заходів щодо підтримки екології, їх проходження і результати як 
громадянам, так і підприємствами чи організаціями. 

 Ефективною буде зовнішня реклама із використанням чистих 
технологій, таких як: корпус із перероблених матеріалів, основи із 
живих рослин та використанням енергії вітру без додаткових 
електричних пристроїв,  міські газони, пісочні скульптури, сніг, 
тротуарний бруд (clean advertising) тощо. Досвід використання чистих 
технологій при розробці зовнішньої реклами застосовують провідні 
компанії світу: компанія «Coca-Cola» у 2011 році встановила у 
Філіппінах білборд, який очищав повітря, за допомогою рослин; 
компанія «Adidas», в честь нової екологічної колекції кросівок, 
встановила щит із перероблених пляшок, гуми і живих рослин[1].       

2. Стимулювання збуту у вигляді спеціальних пропозицій, 
конкурсів, розіграшів, премій та подарунків, які можуть представляти 
самі еко-виробники, так і в поєднанні із звичайними товарами, 
використовуючи марчендайзинг (наприклад, можливість купівлі еко-
пакету для покупок, замість поліетиленових). 

3. Прямий маркетинг екологічних підприємств чи проектів 
проявляється в діяльності ярмарків, аукціонів, форумів, еко-вікендів 
тощо. Для прикладу, цієї весни у Львові проходив фестиваль вуличної 
їжі, одним із напрямків якого був еко-маркет, де місцеві виробники 
могли продемонструвати, що вулична їжа буває і корисною [2]. 
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4. Зв’язки з громадськістю, які спрямовані на створення діалогу 
із цільовою аудиторією, за допомогою цих самих Інтернет засобів. 
Наприклад, краундфандінгові платформи, за допомогою яких можна 
збирати кошти на екологічні проекти і цим самим формувати коло 
потенційних споживачів. Інформацію також доносять через  
конференції, тренінги та відкриті лекції, як для представників бізнесу, 
так і для пересічних громадян. У Львові такі зустрічі організовує 
Львівська Торгова Палата, міська та обласна рада, а також окремі 
менеджери підприємств. Використовують також тематичні випуски 
журналів, газет чи теле-зустрічей. Для прикладу, журнал «Екологія 
підприємства», який друкується у м. Київ,  збирає кращі українські 
практики для пропагування екологічної спрямованості, кожен новий 
випуск присвяченій певній сфері чи галузі.   

Суб’єктами зеленого маркетингу є всі інституції, які 
пропагують і впроваджують зелені технології, а саме державні і 
міждержавні органи, підприємства споживчого та промислового 
ринку, громадські організації, територіальні громади тощо. До 
найактивніших із них, що діють на території  м. Львова та околиць, 
належать: проект від міської ради «Zero Waste Lviv», МБО «Екологія-
Право-Людина», «Ecoway», ОСББ міста Львова, Zelenew, ГО 
«Самопоміч»,  Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА, 
Спільнота взаємодопомоги «Оселя»,  ЛКП «Зелений Львів» та його 
дочірнє підприємство «Боднарівка» тощо. Попри таку значну кількість 
суб’єктів екологічної діяльності тільки у Львові, не вдалось уникнути 
сміттєвої кризи, війни і блокади, яка продовжує тривати. Така ситуація 
може скластися у бідь-якому іншому регіоні, які бездіяльні у 
переорієнтації бізнесу та суспільства на захист екології та не 
використовують  екологічний маркетинг як інструмент інформування 
та пропаганди. Тільки у рамках загальної екостратегії країни, 
утворення екологічних кластерів, ОСББ, тобто об’єднання зусиль на 
макро-, мезо- та мікрорівнях дозволить досягнути змін в екологічній 
сфері та уникати екологічних катастроф. 

 
1. Зінчук Н.В., Ращенко А.В. «Екологічний маркетинг»: 

Навчальний посібник. – Житомир Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2015-
ст.12. 2. Фестиваль вуличної їжі «Street Food So Good 
2017».[Електронний ресурс]: - Режим 
доступу:https://afisha.vash.ua/events/dityam/festyval-vulychnoyi-yizhi-
street-food-so-good-2017.  

 
 



 461 
 

Я. Межирицька  
Науковий керівник -к. е. н., доц. Шандрівська О. Є. 

 
ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ – ВИКЛИКИ 

СУЧАСНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
 

Науковці та експерти неоднозначно висловлюються про основні 
аспекти індустрії 4.0. Основними причинами цього є те, що людство ще не 
повністю підготовлено до тих змін, які понесе за собою  промислова 
революція. Зменшення робочих місць, зникнення основної частини 
професій, що будуть замінені роботами та удосконаленими 
комп’ютерами – все це виступає найбільшою перешкодою для впрова-
дження  нововведень в дію та страхом для основної частини людства.   

Тому, не дивлячись на переваги втілення концепцій четвертої 
промислової революції в дію, що мали б в свою чергу заспокоїти 
населення країн, урядовці та науковці виділяють таку ж кількість 
негативних наслідків. Поступове оцифрування бізнес-процесів, перехід на 
електронний документообіг, впровадження систем управління клієнтами, 
застосування глибокої аналітики, машинного навчання, штучного 
інтелекту, інтернету речей тощо є першими  проявами застосування 
індустрії 4.0 [1]. Та чи готовий світ до цього? Чи готові підприємства 
швидко перейти до цього режиму функціонування? Саме ці питання 
залишаються актуальними серед усіх зацікавлених цією революцією. 
Адже найбільші та найрозвинутіші підприємства можуть швидше 
застосувати ноу-хау  та інновації у власній роботі, у свою чергу дрібні 
підприємства не зможуть покращити власне виробництво  через 
впровадження нових технологій.  

Розвиток робототехніки, подальша дигіталізація економіки і 
автоматизація виробництва у сфері послуг та інші процеси 
спричиняють  подальше  скорочення робочих місць. За прогнозом 
організаторів 46-ого Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) в 
Давосі, до кінця 2020 року в найбільш розвинених країнах  і країнах, 
що розвиваються, число робочих місць зменшиться на п'ять мільйонів 
одиниць. Такий висновок зроблено на підставі опитування, 
проведеного серед топ-менеджерів 350 найбільших концернів з усього 
світу. При цьому скорочення торкнуться не тільки робочих на заводах, 
на багатьох з яких виробництво вже зараз в значній мірі 
автоматизовано, але і офісних працівників, зайнятих у сфері послуг. За 
даними дослідження організаторів ВЕФ, у цілому світовий ринок праці 
втратить близько семи мільйонів робочих місць, дві третини з яких - 
адміністративні та офісні посади [2]. Проте професії IT-фахівців 
будуть користуватися попитом і надалі. Завдяки розвитку штучного 
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інтелекту і робототехніки у світі з'являться два мільйони нових 
вакансій [2]. Майбутні зміни негативно позначаться на зайнятості 
жінок, оскільки їх помітно менше серед представників науково- і 
інженерно-технічних спеціальностей, у сферах, пов'язаних з 
математикою. 

Науковці вважають, що шанси на працевлаштування для 
низько- і середньокваліфікованого персоналу знижуються, оскільки 
роботодавці шукають у першу чергу кадри з університетською 
освітою. Таким чином, основний виклик промислових революцій 
полягає в необхідності постійного підвищення кваліфікації 
співробітників. 

"Ще ніколи не траплялося такого, щоб зовсім не потрібно було 
виконувати якусь роботу. Але коли відбувалися фундаментальні 
технологічні зміни, все ж виникали короткі фази безробіття", - 
пояснює Енцо Вебер. Не беручи до уваги всі очевидні мінуси, він 
бачить тут і позитивний момент. А саме: впровадження інновацій, 
поява нових професійних ніш і зростання інвестицій [2]. 

Більш детальне розкриття процесу встановлення нових етапів 
розвитку четвертой промислової революції, дає змогу зрозуміти, що 
перед людьми нове – це завжди страх та невизначеність, але чи так 
буде завжди? Під час становлення індустрії 3.0 люди також боялися 
наступних змін, але, як ми бачимо зараз, вони не виправдали повністю 
всі негативні прогнози експертів. Тому, можливо, і нова промислова 
революція буде такою ж успішною та ефективною? Проте, остаточну 
відповідь на це запитання ми можемо дати тільки через багато років.  

 
1. Індустрія 4. 0. і Україна [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://biz.nv.ua/experts/minitch/industrija-4-0-i-ukraina-223511.html 
; 2. "Индустрия 4.0": что будет с рынком труда [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: http://www.dw.com/ru/индустрия-40-что-будет-с-
рынком-труда/a-18993560 . 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В УКРАЇНІ 

 
На сьогоднішній день, коли стрімкими темпами розвиваються 

інформаційно-комунікаційні технології, дедалі актуальнішим постає 
питання спрощення системи обігу та збереження інформації. 
Набирають популярності технологічні рішення, покликані  спростити 
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процеси обробки та збереження інформації. Одним з напрямів 
вирішення цієї проблеми є впровадження хмарних рішень. 

Хмарні (cloud)  технології являють собою сервер або мережу, де 
користувач може зберігати дані або програми, які є доступними за 
наявності підключення пристрою до Інтернету. Вони надають змогу 
користувачам, з будь-якого комп’ютера користуватись програмним 
забезпеченням, без його установки на пристрій, та доступу до 
особистих даних за умови підключення до мережі Інтернет. 

Серед найбільш типових прикладів хмарних технологій можна 
віднести сервіси електронної пошти, такі як, Gmail, коли при 
підключенні до Інтернету користувач може надіслати лист із 
прикріпленими файлами будь-якого розміру, а також сервіс iCloud, 
який містить хмару зберігання і обслуговування даних від компанії 
Apple та дає змогу користувачам зберігати дані, музичні файли та iOS-
додатки на віддалених серверах комп'ютера для завантаження на 
пристроях Apple [1]. 

До значних переваг використання cloud-технологій можна 
віднести те, що вони дають змогу мінімізувати витрати на закупівлю 
мережевого та сервісного обладнання, апаратних та програмних 
забезпечень, зменшують витрати на організацію центрів обробки 
даних. Також важливою їх перевагою є висока швидкість обробки 
даних у порівнянні, наприклад, із паперовим документообігом. 
Суттєвою перевагою хмарних технологій є те, що користувач, за 
наявності пристрою та доступу до Інтернету, не залежно від свого 
місцезнаходження, завжди має доступ до свого власного віртуального 
комп’ютера, баз даних, корпоративних мереж тощо. Варто зазначити 
що виробники та провайдери хмарних технологій постійно 
розширюють асортимент послуг, які відповідають інноваційним 
вимогам сучасної комп’ютерної техніки [2]. 

Окрім переваг хмарних рішень варто відзначити і недоліки та 
ризики їх використання для користувачів, насамперед необхідність 
постійного підключення до мережі Інтернет. З розвитком ІТ- 
технологій ця проблема є частково вирішена шляхом кешування 
даних, поки відсутнє з’єднання з Інтернетом. Деякі «хмарні» програми 
можна завантажити на власний комп’ютер та користуватись ними за 
відсутності з’єднання з мережею Інтернет . Недоліком даних 
технологій є також невисокий рівень безпеки збереження та передачі 
даних, ймовірність хакерських загроз та ризик масової втрати даних 
через технічний збій у постачальника хмарних послуг. Проте великі 
організації, які володіють цінною корпоративною інформацією, яка не 
може зберігатись та оброблятись на сторонніх серверах, зазвичай 
будують власну приватну хмару [3]. 



 464 
 

В Україні дедалі більшої популярності набуває використання 
хмарних технологій. Згідно з даними спільного дослідження компаній 
DeNovo та IDC, обсяг продажу хмарних послуг Iaas/Saas у 2014 р. зріс 
порівняно з 2013 р. майже удвічі — до 8,5 млн. дол. США. Зростання 
спостерігалося і у попередньому році, коли ринок хмарних сервісів 
збільшився у 2,8 рази і склав 5,78 млн. дол. США [1].  

Ринок хмарних технологій України знаходиться на етапі 
формування попиту та акумулювання попереднього досвіду використання 
хмарних рішень. Про це свідчить невисокий рівень проникнення хмарних 
обчислень на український ринок та низький рівень обізнаності кінцевих 
користувачів про хмарні обчислення. Так, лише 47 % опитаних 
працівників ІТ- сфери вважають себе поверхнево обізнаними про хмарні 
технології, а загалом 88% опитаних керівників взагалі не знайомі з 
хмарними сервісами [3]. Проте за експертними прогнозами до 2019 р. 
ринок хмарних рішень демонструватиме стрімке зростання, яке 
характерне для аналогічних ринків розвинених країн світу. 

 
1. Хмарні технології в Україні: високий старт [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу:http://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/hmarni-
tehnologiyi-v-ukrayinivysokyy-start/. 2. Перспективи розвитку ринку 
хмарних обчислень в Україні: переваги та ризики". [Електронний ресурс]. 
- Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1191/. 3. Волокита А., 
Мухін В., Стешин В. Специфіка інформаційних систем на основі 
технології cloud computing [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcndtu/2011_53/29.htm. 
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ІНДУСТРІЯ  4.0: ПЕРЕХІД ВІД ТРАДИЦІЙНОГО ДО 

ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ 
 

Четверта за рахунком індустріалізація є сьогодні актуальною 
темою для обговорення всього прогресивного світу. Йдеться про 
новий етап промислової революції, який приведе до автоматизації і 
роботизації виробництва, коли  машини більше не потребуватимуть 
людського контролю для того, щоб «спілкуватися» один з одним. Їх 
сполучення здійснюватиметься за допомогою спеціальних кіберсистем 
і «інтернету речей». 

Існує думка, що технології збору та аналізу даних вийдуть на 
новий рівень, за якого з'явиться можливість обробляти помітно 
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більший обсяг інформації, що принесе виробникам нові можливості 
для розуміння своєї цільової аудиторії. У світі фінансів все більше 
стане актуальним використання криптовалюти, з використанням 
цифрових та нових технології, що у майбутньому призведе до 
зменшення витрат при здійсненні багатьох економічних операцій. 

Усі чинники, що характеризують індустрію 4.0, вже зараз 
впливають на багато сфер діяльності людини, в тому числі і на область 
маркетингу. Розглянемо такі основні тенденції в цій сфері: 

1. Новий формат рекламних майданчиків. Завдяки розвитку 
цифрових сервісів і інтернету практично кожна людина потенційно 
може стати самостійним каналом просування на ринок. Необхідний 
лише цікавий контент на онлайн-сторінці, який буде привертати увагу 
великої кількості аудиторії. Таким чином, людина, яка раніше була 
тільки споживачем реклами, сьогодні сам стає ефективним каналом 
для просування. З цим пов'язана нинішня популярність інтернет-
блогерів, онлайн-сторінки яких активно використовують для своїх 
рекламних кампаній бренди різних масштабів. Одним з найяскравіших 
представників молодіжної блогосфери сьогодні є EeOneGuy (Іван 
Рудська), який співпрацює з багатьма брендами. Одним із прикладів 
такої співпраці є відеоролик блогера для компанії Lenovo, який за 48 
годин зібрав 2,8 млн переглядів на YouTube. 

2. Ситуативна реклама. Реклама як особлива форма комунікації 
повинна адаптуватися під певні умови та  швидко реагувати на 
порядок денний, що дозволить викликати більший суспільний 
резонанс, а значить, залучати більшу увагу до рекламованого 
продукту. Наприклад, у 2016 році великою подією, на яку відреагували 
рекламодавці, було сонячне затемнення. Не залишили без уваги це 
природне явище такі бренди як Axe, Pepsi, Olmeca, Lego, BMW і 
багато інших. Реклама Axe Black була однією з найбільш пам'ятних. 
Компанія провела онлайн-трансляцію сонячного затемнення на 
великому екрані в центрі Москви, а також на своєму YouTube-каналі. 
Трансляція велася з найвдалішою точки Росії для подібних 
спостережень: прямо з архіпелагу Шпіцберген, з міста Баренцбург. 

3. Кастомізація. Процес кастомізації - «від виникнення ідеї до її 
реалізації» за допомогою цифрових технологій дозволяє виключати 
певні виробничі етапи,, які дозволяють вивести товар на ринок без 
значних витрат на рекламу. Відповідно до цієї тенденції  тепер одна 
особа може займати декілька посад і професій. Звичайно, це не 
означає, що кастомізація витіснить звичні рекламні технології, 
швидше, доповнить їх новими можливостями. 

4. Programmatic. Programmatic є сукупністю технологій закупівлі 
реклами в інтернеті за допомогою цифрових систем (роботів) та 
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інструментів для онлайн-аукціону, за яких рішення щодо купівлі 
приймаються без участі людини та в результаті аналізу великих 
обсягів даних про користувачів. Аналіз відбувається за кілька 
мілісекунд, протягом яких завантажується сайт, а значить, ні одна 
людина фізично не зможе повторити дію programmatic-робота. 
Використання таких технологій дозволяє автоматизувати закупівлі 
реклами, дуже точно націлювати і отримувати високу конверсію. 

5. Використання ботів в месенджерах - ще одна тенденція, яка 
обумовлена застосуванням технологій штучного інтелекту. Боти 
допомагають компаніям ефективніше комунікувати з цільовою 
аудиторією, а також можуть стати кращою альтернативою у поштовій 
розсилці чи інших класичних засобах зв'язку. 

Таким чином, четверта промислова революція - це не туманне і 
загадкове майбутнє: багато факторів, що характеризують нову 
технологічну епоху, вже вплинули на ринок маркетингових комунікацій. 

Щоб успішно адаптуватися до швидко розвиваються умов, 
маркетологам необхідно подбати про те, щоб ресурсно-технологічна 
база підприємства, що здійснює рекламну діяльність, була оснащена 
всіма необхідними інструментами просування. 

Актуально брати курс на використання технологій штучного 
інтелекту (наприклад, інтеграція в мобільні додатки нейронних мереж, як 
в Prisma; використання programmatic-технологій і «розумних» ботів). 

Технології  змінюють світ таким чином, що кожна людина тепер 
може поєднувати в собі кілька іпостасей: виробника, дизайнера, медіа, 
продавця - все в одній особі. Техніка кожен день відкриває для цього 
підприємця нового типу все більше можливостей, масштабно 
«накопичуючи» його новими знаннями і ресурсами. 

Звичайно, індустрія 4.0 і ті процеси, які вона за собою тягне, 
носять скоріше еволюційний, ніж революційний характер. Однак, з 
кожним роком зміни набирають обертів, а отже, компаніям необхідно 
стежити за впровадженням інновацій в своїй галузі і брати їх на 
озброєння. 

 
1. Маркетинг 4.0 // Вікіпедія [ Електронний ресурс] – Режим 

доступу:  https://uk.wikipedia.org/wiki/маркетинг_4_0. 2. Маркетинг 4.0: 
перехід від традиційної до цифрової [ Електронний ресурс] – Режим 
доступу:https://www.youtube.com/watch?v=tWmbI1DzEyA 3. Філіп Котлер кн
ига маркетингу 4.0 [ Електронний ресурс] – Режим доступу:.https://www. 
amazon.com/ Marketing-4-0-Moving-Traditional-Digital/dp/1119341205 4. 
Основні помилки маркетингу 4.0 [ Електронний ресурс] –
 Режим доступу: https://industry4-0ukraine.com.ua/2017/10/02/ 
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В. Романик  
Науковий керівник - старший викладач Кіндій М.В. 

 
РОЗВИТОК РЕКЛАМИ У СВІТІ 

 
В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий 

якісний товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати 
ефективні канали розподілу. Дедалі більшої ваги набуває четверта 
складова комплексу маркетингу – методи просування товару, під 
якими розуміють сукупність маркетингових рішень, пов’язаних із 
комунікативністю. Найпоширенішою і широко використовуваною 
складовою системи маркетингових комунікацій є реклама.  

Першою рекламою в письмовому вигляді вважають єгипетський 
папірус, що зберігається в Лондоні. Текст, зроблений на папірусі, 
повідомляє про продаж раба. Найдавнішу рекламу, висічену на 
кам'яному стовпі, вдалося знайти на руїнах давньоєгипетського міста 
Мемфіс. «Тут живу я, Мінос з острова Кіпр, з ласки богів наділений 
здатністю тлумачити сни за вельми помірну плату», — так виглядає 
напис, створений за 500 років до н. е. 

До винаходу в 1440 році друкарського верстата реклама 
існувала у вигляді голосових оголошень. Перше платне рекламне 
повідомлення в США було розміщено в 1704 році в газеті Boston News 
Letter. Це була реклама маєтку в Лонг-Айленді.  

На сьогодні найбільшу групу рекламодавців складають вироб-
ники харчових продуктів. Щоб їжа в рекламі виглядала апетитніше, 
при зйомках використовують ненатуральну їжу. Так, наприклад, 
бульбашки в напоях створюють завдяки додаванню в склянку миючого 
засобу, розведеного водою; їжу поливають спеціальним прозорим 
клеєм, щоб вона виглядала апетитніше. 

Дослідники стверджують, що в жіночих журналах в 10,5 разів 
більше реклами і статей, що просувають засоби для зниження ваги, ніж 
у чоловічих журналах.  

Вихід рекламного ролика компанії Dove «Еволюція краси» став 
першою вірусною сенсацією в історії сучасної реклами — тільки за 
одну ніч більше мільйона користувачів переглянули відео-ролик, що 
викриває закулісне життя фешн-індустрії. 

При створенні реклами будь-якого наручного годинника стрілки 
завжди встановлюють на 10 годин 10 хвилин або на 8 годин 20 хвилин. 
В першу чергу це робиться для того, щоб стрілки не закривали назву 
бренду. Крім цього, таке розташування стрілок зовні нагадує 
посмішку, тим самим налаштовуючи людей на позитивний лад. 
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Багато дослідників стверджують, що реклама є найбільшою і 
впливовою формою мистецтва на Землі. 

Діти-актори, які знімаються в рекламі товарів для дітей, 
зазвичай старше своєї цільової аудиторії. Рекламісти навмисно 
знімають більш дорослих дітей, щоб вони виступали в ролі зразків для 
наслідування для дітей молодшого віку. Реклама дитячих товарів 
розрахована на так званий «фактор ниття». Вона надихає дітей на 
купівлю певних товарів, які нібито зроблять їх популярнішими серед 
однолітків. А далі це вже питання батьківського терпіння.  

Щорічно в світі на рекламу витрачається більше $500 мільярдів. 
У 2000 році витрати США на інтернет-рекламу становили $8.1 
мільярдів. У 2013 році – $42 млрд! 

Виробники солодких газованих напоїв витратили на рекламу в 
2006 році в загальній складності $492 мільйони. Для порівняння, 
виробники молока Milk Processor Education Program, ініціатори 
кампанії «Got Milk», витратили за той же рік на рекламу $67 мільйонів. 

У 2013 році вартість 30-секундного рекламного ролика під час 
трансляції Super Bowl склала $3 мільйони. 

Найдорожча в світі реклама була створена компанією Chanel і 
обійшлася їй в 33 млн. доларів, з яких 3 млн. доларів отримала Ніколь 
Кідман, яка зіграла роль в цьому відеоролику. Найдорожчою в історії 
політичної реклами кампанією стали вибори президента США у 2008 
році – $2.6 мільярда. Барак Обама витратив $310 мільйонів, а Джон 
Маккейн – $136 мільйонів. 

Вчені Йоркського університету встановили, що американські 
фармацевтичні компанії витрачають на маркетинг і рекламу в 2 рази 
більше коштів, ніж на проведення досліджень. 24 % прибутку від 
продажу йде на просування товарів і лише 13 % — на дослідження. 

До 65 років кожна людина переглядає приблизно 2 млн. 
рекламних відеороликів. Звичайна дитина дивиться в середньому 40 
000 рекламних ТБ-роликів на рік. Це більше 100 роликів в день.  

Аналізуючи представлений матеріал, можемо наголосити, що 
без дієвої реклами неможлива діяльність підприємств у ринкових 
умовах. 

 
1. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За ред.  

Л.А. Мороз. – 2-е вид. - Львів: Національний університет "Львівська 
політехніка", 2002. - 244 с. 2. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://facti.info/40-tsikavyh-faktiv-pro-reklamu-i-marketyn/  
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О. Романюк  
 Науковий керівник - к.е.н., ас. Довгунь О.С. 

 
ПАРТИЗАНСЬКИЙ МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ТУРИЗМУ 
 
Туристична сфера є однією із стратегічних галузей економіки, 

за допомогою якої відбувається соціально-економічний розвиток 
держави. Однак, для формування туристичного ринку не достатньо 
мати тільки рекреаційний потенціал. За підрахунками спеціалістів, 
частка туризму у ВВП України є меншою за 2%. Для порівняння: у 
розвинених країнах цей показник коливається від 5 до 8%, а у деяких 
державах сягає 50%. Частка доходів від туристичної галузі, наприклад, 
у Швеції, перевищує частку у ВВП автомобільної промисловості [2].   

В складних економічних умовах туристичним агенціям України 
треба навчатися підходам, які вони можуть використати сьогодні, щоб 
отримати перші результати завтра - тому для них буде важливим 
уміння рекламувати свій бізнес малобюджетними і безкоштовними 
методами – використовуючи партизанський маркетинг. 

Партизанським маркетингом називають малобюджетні способи 
реклами і маркетингу, що дозволяють ефективно просувати свій товар 
або послугу, залучати нових клієнтів і збільшувати свій прибуток, не 
вкладаючи або майже не вкладаючи грошей. Тому партизанський 
маркетинг називають також «малобюджетним маркетингом» або 
«маловитратним маркетингом» [1]. 

Ефективним прикладом партизанського маркетингу є співпраця 
з бізнесом, який орієнтований на цільову аудиторію, аналогічну вашій, 
але при цьому не є конкурентом. Наприклад, власник великої 
ресторанної мережі в США не витрачаючи значні засоби на 
просування мав завжди повні зали відвідувачів. При відкритті кожного 
нового ресторану бізнесмен проводив грандіозний прийом із 
запрошенням усіх перукарів міста. Вони могли відмінно відпочити, 
поспілкуватися і смачно поїсти, щоб наступного дня в ідеальному 
настрої піти на роботу. А на своїй роботі перукарі були своєрідними 
рекламними агентами бізнесмена і протягом деякого часу вільно 
поширювали інформацію про новий ресторан. Використання елементів 
партизанського маркетингу в туризмі допоможе турагентствам 
збільшити ринок збуту, при цьому не збільшуючи фінансові вкладення 
в рекламну компанію. Наведемо деякі елементи партизанського 
маркетингу в туризмі [3, 4]: 

1. Основне завдання візитки в туризмі представляти не 
агентство, не менеджера, а той продукт, який реалізується. Краще 
використати обидві сторони візитки. На зворотній стороні краще 
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розмістити вигідні комерційні пропозиції для туристів, що містять 
інформацію про ті додаткові послуги, які представляє турфірма, 
наприклад, замовлення квитків на літак, оплата кредитними картками, 
бронювання номерів в готелі і т. п. Крім того, якщо розроблений 
незвичайний маршрут, але клієнти про це нічого не знають, на візитці 
можна вказати, що при її пред'явленні клієнта чекає подарунок або 
бонус. Замість стандартного написання адреси турфірми можна, 
наприклад, використати таку фразу, як  "Ми завжди готові випити з 
Вами кави в нашому офісі за адресою: вул. Львівська, 110, офіс 6".  

2. Туристична компанія може укласти договір з транспортною 
компанією, і усередині одного або двох автобусів зробити інтер'єр 
екзотичної країни, розмістивши в нім традиційну атрибутику країни. 
Коли пасажир заходить в цей автобус, у нього з'являється відчуття 
того, що він з холодної осені потрапляє на пляжі Таїланду, Індії, а 
влітку - на гірськолижні курорти Італії, Іспанії або Франції. Позитивні 
емоції, що виникають в такій ситуації, створюють стимулюючу 
реакцію у людей, і збільшується ймовірність, що вони звернуть увагу 
на назву фірми. 

3. Для того, щоб залучити молодь до туризму, рекламу турис-
тичної фірми варто розміщувати в молодіжних закладах. Уклавши 
договір з кафе, можна розмістити свою рекламу з назвою фірми на 
підносі, наприклад: "Вирушайте на відпочинок з нами". 

4. Можна організувати безкоштовні вебінари для людей, 
плануючих свій відпочинок, для молодих пар, які хочуть провести 
медовий місяць, для тих, хто бажає святкувати весілля за кордоном; чи 
організувати виїзд додому до клієнта, де можна в спокійній домашній 
атмосфері розповісти про усі цікаві напрями, які пропонує турфірма. 

6. Використовуючи різні купони, можна створити попит на 
безкоштовні консультації, де надаються відповіді на питання, пов'язані 
з подорожами і відпочинком. Для того, щоб посилити інтерес до 
подібного типу консультацій, можна обмежити час дії купона. 

7. На YouTube можна створити спеціальний канал з метою 
показу цікавих рекламних роликів відомих курортів світу і готелів. Під 
комплексним рекламним підходом слід розуміти присутність на різних 
рекламних майданчиках. Туристичним агенціям потрібно розміщувати 
регулярний контент у популярних соціальних мережах. 

Для того, щоб український туризм розвивався та збільшував 
прибутки, йому потрібно вчасно переорієнтуватися. Люди завжди 
будуть хотіти подорожувати. Ті способи просування, які застосовували 
більшість туроператорів і туристичних агентств, відходять у минуле. 
Реклама повинна стати комплексною і соціально значущою. Знижками 
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і бонусами вже важче зацікавити споживача. Потрібно постійно 
розвиватися та виявляти  нові потреби  споживачів [1, 2, 3]. 

Помітним недоопрацюванням в багатьох  компаній є те, що на 
сайті або в групі туристичної компанії є присутніми тільки рекламні 
пропозиції з вказівкою країни, термінів перебування і назвами готелів. 
Для досягнення успіху потрібний якісніший контент. Споживач хоче 
бути упевнений, що він купує тур у професіонала, у людини, яка була 
в тих місцях, які рекламує. Популярним трендом є особисті дорожні 
замітки, особисті досвід, компетентність, рекомендації щодо купівель, 
сувенірів, екстремальних ситуацій, які частково можуть вважатися 
партизанським маркетингом. Компаніям варто освоювати можливості 
контекстної реклами. Крім  інтернет-реклами, важливим є особисте 
спілкування з потенційними покупцями (туристами): круглі столи, 
день народження компанії, святкування Нового року та ін. Будь-яке 
агентство в змозі зростати, якщо воно буде успішно "сегментувати 
ринок" і пропонувати: тури для пенсіонерів, для тих, хто не виїжджає 
за кордон, для людей з обмеженими можливостями і т.і. 
Найприбутковіший варіант для розвитку туристичного агентства 
полягає в тому, що потрібно навчитися виділятися серед конкурентів, 
звернути на маркетингову "Унікальну торгову пропозицію", а також 
ефективніше розуміти психологію клієнтів [1]. 

Партизанський маркетинг потрібно застосовувати з енергією, 
ентузіазмом і пристрастю. Не завжди фірмі необхідно багато 
фінансових коштів, щоб зробити хорошу рекламу. У більшості 
випадків, потрібен творчий підхід і бажання працювати. Використання 
партизанських коштів в рекламі може допомогти  готелям та 
туристичним організаціям з малим бюджетом розвивати свій бізнес та 
заохочувати клієнтів [4].  

 
1. Шнайдерман О. Партизанский маркетинг в туризме. – 

Москва : Манн, 2013. – с. 224. 2. Туризм в Україні [Електронний 
ресурс] // Режим доступу: http://infotour.in.ua/cymbal.htm.  
3. Партизанський маркетинг в туризмі [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: http://www.applied-research.ru/ru/article/view?id=9071. 
4. Партизанський маркетинг – потужне знаряддя креативних лідерів 
[Електронний ресурс] // Режим доступу: 
https://www.researchgate.net/publication /233341738 
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В. Самардак  
Науковий керівник - к.е.н., доц. Балик У. О. 

 
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ У ПРЯМИХ ПРОДАЖАХ 

 
Торгівля – без цього процесу неможливе існування суспільства. 
Головне завдання продавця – розпізнати настрій потенційного 

покупця. Сьогодні ринок перенасичений різноманітними товарами. Як 
же в такій непростій ситуації продати товар?  

Класичний маркетинг включає в себе наступні принципи 
унікальної товарної пропозиції : 

1) Доводимо споживачів до купівлі 
Хороший продавець повинен вміти продавати навіть тим, у кого 

не було в планах розпрощатися з грошима в вашому магазині.  
2) Продаємо мрію 
Люди не купують товар. Цю істину необхідно чітко вбити собі в 

голову. Продавайте образ, мрію, а не свою продукцію, вигоди для 
покупця, замість характеристик товару. 

3) Віримо в свою справу 
Якщо ви продаєте відверту поганий товар, або припиняйте цим 

займатися, або вам самим доведеться повірити, що ваш товар дійсно 
хороший. Полюбіть те, що продаєте,інакше, клієнт вам просто не 
повірить. 

4) Тренуйтеся в своїй майстерності 
Кожна пропозиція, що виривається з ваших вуст, повинна явля-

ти собою практичну реалізацію всіх тих уроків, порад, рекомендацій і 
технік маніпуляції, продажів, якими рясніють численні керівництва з 
продажу[1].  

З наведеної вище інформації можна уявити як працює ідеальний 
продавець, але що твориться в голові у людини яка прийшла за 
товаром, чи в того споживача який випадково зайшов до вашого 
магазину. Як зробити так щоб "випадковий гість" у Вашому магазині 
вийшов з нього задоволений і з "хорошим" чеком. 

Психіка людини складна і багатогранна, і щоб передбачити хід 
думки і дій потрібно чимало досвіду і умінь. Люди приймають 
рішення про покупку на основі емоцій. Далі представлені основні  
поведінкові особливості споживачів.  

9. Люди переконують себе в доцільності покупки, спираючись 
на факти. Наприклад: чоловік бачить білборд з екстравагантним 
спорткаром і тут же закохується в нього. Однак купить він автомобіль 
тільки після того, як вивчить усі документи по ньому і випробує його 
на тест-драйві або отримає дозвіл дружини. 

10. Люди шукають вигоду 
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Вигода не має постійного значення. Більш того - для кожної 
людини вона суто індивідуальна. Необхідно врахувати особливості 
цільової аудиторії, щоб заявити цінність продукту співвідносить з його 
ціною. 

11. В головах людей аж ніяк не персональний комп'ютер 
Вчені вже давно прийшли до висновку, що людський мозок 

орієнтований на соціальні взаємодії і на рішення перш за все 
соціальних завдань. Будь-яку вигоду куди більш вигідно представити в 
світлі реальних історій. Відгуки ваших покупців тут будуть як ніколи 
до речі. 

12. Ви не зможете змусити людей зробити що-небудь 
Люди купують зовсім не тому, що ви маєте якусь магічну силу 

над ними. Ваша робота полягає в тому, щоб представити цінності 
вашої пропозиції, відповідними запитами вашої цільової аудиторії. 

13. Люди люблять купувати 
Що людям дійсно не подобається - це бути обдуреними. 

Пропонуйте вашим покупцям якісні товари, підтримуйте першоклас-
ний сервіс і, нарешті, перетворите процес вибору і покупки в 
задоволення - це є і формула успішного бізнесу. 

14. Споживачі схильні до сумнівів 
Щоб прибрати всі сумніви, використовуйте відгуки, думки 

експертів або авторитетних персон, результати наукових досліджень. 
15. Покупці хочуть упевнитися в якості товару перед тим, як 

купити його 
Деякі люди ніколи не роблять покупки онлайн, тому що вони не 

можуть перевірити якість товару до того, як заплатять потрібну ціну. 
Подумайте про те, на що ваша цільова аудиторія звертають увагу при 
покупці товарів в традиційних магазинах, і спробуйте якось позначити 
ці елементи при продажу онлайн[2]. 

Отже, якщо немає шкоди здоров’ю, всі засоби хороші 
 
1. Як зробити пропозицію, від якої не можна відмовитися// 2016 

[Електронний ресурс]// Режим доступу: http://biznesua.com.ua/yak-
zrobiti-propozitsiyu-vid-yakoyi-ne-mozhna-vidmovitisya/. 2.Трейси Брайан 
Психологія продаж// 2017-с.59-63 [Електронний ресурс]// Режим 
доступу: https://www.labirint.ru/books/397088/ 
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

ТЗОВ НВП «ТЕХНОВАГИ» В КОНКУРЕНТНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ 

 
Розроблення маркетингової стратегії підприємства – це 

інтелектуальна праця менеджменту , яка пов’язана з формуванням 
механізму, який має на меті - визначити місце підприємства чи 
компанії на цільовому ринку в умовах ринкового середовища, яке 
постійно змінюється, передбачити можливу реакцію на ці зміни  з 
усвідомлення того, що ресурси компанії спрямовані на досягнення 
ринкових можливостей відповідно до можливостей компанії. 
Маркетингова стратегія розглядається як динамічний процес втілення 
в життя інноваційних продуктів та управлінських рішень, посилення 
ділової активності всього персоналу і зміцнення його компетенцій.   

Розглянемо особливості формування маркетингової стратегії 
розвитку на прикладі підприємства ТзОВ НВП «Техноваги». Науково-
виробниче підприємство “Техноваги”  -  це  єдине підприємство в 
Україні, що є розробником та виробником ваг у діапазоні від лабо-
раторних до вагонних. Стратегічний напрямок товарної політики –  
вагове, дозуюче, пакувальне, медичне, випробувальне обладнання; 
калібрувальні гирі та інші види ваг, які використовуються у 
промисловості і сфера яких постійно розширюється. ТзОВ НВП 
«Техноваги» також є ексклюзивним представником фірми “Radwag” 
(польського виробника вагової техніки) в Україні. 

Формування маркетингової стратегії розвитку підприємства у 
2017 році базується на необхідності здійснення істотних змін в 
продуктовому портфелі для цілей завоювання нових ринкових ніш, а 
саме: здійснюється перехід від стратегії активного завоювання ринку 
будь-якою ціною, до стратегії активного завоювання ринку, 
оптимізуючи витрати і раціонально використовуючи прибуток для 
динамічного розвитку фірми. У 2014р. було запущено у серійне 
виробницво медичні ваги з ростоміром та без з найбільшою границею 
зважування 300 кг, проводить валідацію ваг згідно з протоколами IQ, 
OQ для потреб для фармацевтичної промисловості, в 2015р. було 
запущено у серійне виробництво автомат для пакування прального 
порошку, причому цей  автомат був cпроектований власними 
зусиллями підприємтсва та збирається на ньому.  Конкуренція за 
клієнта стала поштовхом для активізації інновацій при розробленні 
продуктового портфеля в 2016-17рр., зокрема, на підприємстві 
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розробили та виготовили несерійний дозатор для дозування крейди в 
технологічних лініях та комплексах, а в березні 2017р. була 
запропонована ринку нова унікальна розробка даного підприємства - 
вага-міксер для зважування та перемішування крові під час забору її 
від донора. Стратегічні рішення даного підприємства базуються на 
попередньому вивченні перспективних сфер застосування інноваційної 
продукції, в тому числі і для цілей розвитку метрологічних систем 
перевірок для автотранспортних вантажів (реалізувало декілька 
проектів щодо поставки підкладних переносних автомобільних ваг 
ТВА-20D виробництва). Таким чином, для розроблення оптимальної 
маркетингової стратегії, підприємством було здійснено ряд завдань: 
необхідно : проводити аналіз ринку та моніторинг конкурентів;  
оцінювати виробничі можливості та порівнювати їх з перспективами 
зміни попиту; формувати інноваційний портфель продукту з 
орієнтацію на замовлення від стратегічних клієнтів; визначати рівень 
ресурсного забезпечення маркетингової стратегії, в тому числі й 
інформаційного; здійснювати активний  пошук бізнес партнерів та 
стратегічних постачальників; узгоджувати маркетингову стратегію із 
загальною стратегією розвитку підприємства ( за цілями і ресурсами). 

Критерії оцінки результатів роботи відділу маркетингу : об'єми 
продажів, валовий прибуток, мінімальна дебіторська заборгованість, 
кількість проданих одиниць товару, кількість звернень і запитів, % 
реалізації комерційних пропозицій, відсоток повторних звертань та 
постійних клієнтів, знання клієнтами переваг продукції. Маркетингову 
стратегію підприємства ТзОВ НВП «Техноваги»  на 2017-20рр. 
залежить від цілей фірми. ТзОВ НВП «Техноваги» відображає  
система цілей : 

1. Утримання лідируючих позицій на ринку України. 
2. Створення найкращого технічного рівня конкурентну 

продукцію (А,В,С,D) в Східній Європі та сертифікувати її в Україні, 
Європі та Середній Азії за 3 роки. 

3. Підвищення ефективності і якості бізнесу до рівня кращих 
польських фірм (min в 3 рази) , щоб  стати якіснішою альтернативою 
китайським виробникам для Європейського ринку до 2020 р. 

4. Вихід  на глобальні ринки Європи, Азії, Африки до 2020 року 
та забезпечити  баланс експорту та імпорту або позитивне сальдо.  

Для практичного впровадження нової маркетингової стратегiї в 
ТзОВ «Техноваги» планує продовжити реалiзацiю ряду стратегiчних 
проектiв в рiзних сферах дiяльностi, що мають на метi успiшну 
реалiзацiю стратегiчних завдань. Стратегiчнi проекти охоплюють такі 
явища і процеси:  
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а) збільшення частки ринку, прибутку, активізація збуту 
експорту;  

б) розроблення нових планів надходжень та систему мотивації 
по кожній бізнес-групі та кожному менеджеру з продажу.  

в) участь у виставках: „Зернові технології”, „Агротехнікаc», 
«ПакЕкспо» та інші; 

г) активізація реклами у соціальних мережах; 
д) постійна підтримка контактів серед користувачів  і 

просування у пошукових системах. 
На сьогодні в конкурентоспроможних системах у сфері вагового 

обладнання застосовуються як цінові, так і нецінові методи конкурентної 
боротьби. Цінові методи простежуються у варіюванні підприємством ціни 
на свої товари (зниження цін, локальні зміни цін, сезонні розпродажі, 
надання більшого обсягу послуг за існуючими цінами). Здебільшого 
цінова конкуренція застосовується для виштовхування з ринку слабших 
суперників або проникнення на вже засвоєний ринок. До нецінових 
методів належать: реклама, методи активізації продажу, надання послуг, 
диверсифікація товару та ін. Головними конкурентами ТзОВ «Техноваги» 
є ТзОВ «Київський ваговий завод» та підприємство «Аксіс» (Львів). На 
сьогоднi продукцiя ТзОВ «Техноваги» за своїми показниками 
конкурентоспроможності продукції наближається до продукцiї провiдних 
європейських фірм. Оскільки стратегічним напрямом підприємств 
вагового обладнання є підтримання бажаного образу існуючих товарів в 
очах потенційних клієнтів, тому сучасний економічний розвиток вимагає 
від підприємства впровадження ефективного комплексу маркетингових 
комунікацій для просування нового вагового обладнання. Зміна правил 
гри на конкурентних ринках  вимагає своєчасної перебудови 
маркетингової політики підприємства і моделей його бізнесу згідно вимог 
інноваційної економіки, коли зростає цінність клієнтів, ІТ-технологій  та 
відносин з інвесторами. Кожне підприємство повинно виступати ядром 
концентрації інтелектуальних ресурсів та їх активного використання. 

Зростаюча конкуренція за видами економічної діяльності як  на 
внутрішньому, так і  закордонних ринках вимагають адекватних 
маркетингових рішень ТзОВ «Техноваги», що охоплюють: 

• диверсифікацію видів діяльності;  своєчасного коригування 
стратегій  згідно ринкових ситуацій і світових цінових трендів на 
метал та енергоресурси, що використовуються для виробництва ваг; 

• грамотне управління поєднання всіх функціональних стратегій 
з виробництва, маркетингу і логістики, з життєвими циклами  
інноваційних та інвестиційних проектів; 
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• пошук нових джерел прибутків навіть в кризових ситуаціях 
шляхом розвитку сектору послуг і ділової співпраці з іншими 
підприємствами; 

• оновлення баз маркетингових даних про клієнтів, зміну 
обсягів нових замовлень на виробництво  ваговимірювальної 
продукції, в тому числі зі сторони іноземних компаній. 

 
І. Сітнікова  

Науковий керівник – ст. викладач Кіндій М. В. 
 

ПЕРЕВАГИ ЗАВОЮВАННЯ РИНКУ КОМПАНІЯМИ-
ПІОНЕРАМИ 

 
В ринкових умовах великого конкурентного середовища 

швидкість виходу товару на ринок важливіша за якість продукції тому, 
що переваги отримує той, хто першим виходить на ринок, очікуючи 
окупність витрат. 

Для прикладу розглянемо дві моделі широкофюзелажних 
авіалайнерів McDonell Douglas DC-10 та Lockheed L-1011 Tristar. 
Обидва літаки були новим типом повітряного судна, який був 
призначений для  дальніх перельотів. На момент випуску ці моделі 
вважались взаємозамінними. І, хоча L-1011в технічному плані 
переважав над DC-10, він користувався меншим попитом , ніж 
конкурент, який з’явився на рік раніше. 

Як виявилось пізніше, у DC-10, який з’явився у 1971 році (на рік 
раніше, ніж L-1011) , були серйозні недоліки в конструкції, які могли 
спричинити серйозні аварії. Наприклад, одного разу в літака під час 
польоту відвалились двері вантажного відділення. Незважаючи на це, 
протягом тих 20-ти років, поки ця модель випускалась, її продажі 
майже вдвічі перевищували продажі L-1011. 

Іншим прикладом результату швидкості виходу на ринок є усім 
відома клавіатура QWERTY, яку розробили для друкарських машинок. 
Її завданням було сповільнити швидкість друку на машинці, тому 
букви були розташовані в незвичному порядку. Сьогодні ж нам нічого 
не заважає стерти неправильно написане слово на комп’ютері, тому і 
потреба обмежувати швидкість друку відпала. Проте QWERTY досі 
залишається лідером  на ринку. І все завдяки тому, що вона з’явилася 
раніше[3]. 

«Першовідкривачі» в промисловості завжди оточені 
конкурентами, які намагаються скористатись їх досвідом  і отримати 
свою частку ринку. Однак, зазвичай той, хто перший вийшов на ринок, 
вже встановив свої межі, завоював лояльність клієнтів та отримав ще 
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низку переваг, які дозволяють підтримувати левову частку ринку. 
Серед цих переваг можна виділити наступні: 

- визнання споживачами  бренду  як еталону серед інших. 
Прикладом може послужити The Coca Cola Company,виробники сухих 
сніданків Kellogg`s та лідери ринку матеріалів для шумоізоляції 
автомобілів STP. При цьому визнання бренду породжує не лише 
лояльність існуючих клієнтів, але й залучає нових навіть після виходу 
інших компаній на ринок; 

-тривалість дослідження продукту. Для продуктів виробничого 
та технологічного характеру важливим є те, що можна досліджувати 
свій продукт значно довше та визначити більш ефективні засоби 
виробництва і доставки складових для нього, в той час, коли 
конкурентам доведеться діяти у дуже стислі терміни; 

-лояльність споживача до торгової марки. Для споживача 
перехід на продукт конкурентів може бути досить затратним. 
Наприклад, якщо велика компанія користується продуктами 
Windows,вона навряд захоче переключитись на іншу операційну 
систему, адже це потребуватиме великих затрат на перепідготовку 
працівників[1]. 

Окрім цього, компанії-піонери можуть першими заключити 
вигідну угоду з постачальниками, при цьому залишаючи дуже 
обмежений вибір для потенційних суперників[2]. Необхідно пам’ятати, 
що мета будь-якого підприємства – швидше вийти на ринок з 
продуктом, від якого споживачі не відмовляться. Тому його якість 
повинна бути відповідною. Адже якщо клієнти його не приймуть, то 
не важливо, чи були ви першим чи ні. Проте якщо приймуть – то 
ймовірно що й інші його куплять. Тому, в кінцевому рахунку, 
перемогу в конкурентній боротьбі підприємству забезпечить саме 
динаміка попиту, а не технологічні переваги продукту.  

 
1. Ettington D. FIRST-MOVER ADVANTAGE [Електронний ресурс] / 

Deborah R. Ettington // Reference For Business – Режим доступу до 
ресурсу: http://www.referenceforbusiness.com/management/Ex-Gov/First-
Mover-Advantage.html 2.First Mover [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: http://www.investopedia.com/terms/f/firstmover.asp. 
3.Грив Г. Лучше хуже, но раньше / Г. Грив, М. Сидель. // Harvard 
Business Review Росія. – 2014. – №8. – С. 22–23. 
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Ю. Стевчак  
Науковий керівник - к.е.н., доц. Балик У.О. 

 
ТРЕНДИ: ПРОГНОЗУВАННЯ, СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА 

 
Маркетинг – зброя сучасних підприємств. У непростій 

конкурентній боротьбі на ринку маркетинг, у наш час, має непросту 
місію – зробити бренд трендом. Дана місія та її підцілі здебільшого 
вирішуються на просторах Інтернету.  

Тренд – певна тенденція, яка підтримувана у суспільстві 
загальною спрямованістю змін часових показників. Тренди є складно 
створюваними і ще більш прогнозованими. У випадку успішного 
результату будь-якої із цих дій, можна вважати, що маркетолог зірвав 
куш. Фундаментом тренду існує не тільки стихійна популярність, а й 
правильний брендинг, психологічні прийоми маркетолога, якісна 
реклама. Постає питання як правильно оптимізувати дані інструменти 
задля досягнення позитивного результату. Відповіддю є поєднання 
традиційного, нейро-, інтернет- та крауд-маркетингу. 

Прикладний аспект маркетингової діяльності гласить, що 
модель 4P трансформувалась у 4C (cost; customer needs and value; 
convenience; communication), а фундаментом сучасного брендингу є 
представлення вибору для створення особистості, якою є покупець, 
при допомозі самоасоціювання з певним образом товару. Дані вектори 
визначають подальшу долю несформованого тренду, адже психологія 
сучасного споживача ґрунтується на цінності від споживання. 

Для введення тренду у життя важливо активно розвивати e-mail-
маркетинг, омніканальний маркетинг, Digital-рекламу, мобільний 
маркетинг та SMM. Фахівці наголошують на якості контенту та 
Digital-реклами. Більшість споживачів є поколінням Z, і не захопивши 
їхню увагу протягом 8 секунд – рекламні послуги є марними. Не варто 
забувати про те, що фігура, яка просуває товар у очах споживачів 
повинна бути з хорошою репутацією, авторитетом. 

Психологічно більшість населення готове відмовитись від 
довгострокової вигоди в обмін на задоволення у дану хвилину або 
споживати товар суто для внутрішньої приналежності до певного 
класу. Якщо просегментувати споживачів на різні групи і застосувати 
певні психологічні трюки, на кшталт «ефекту якоря», «ефекту 
відхилення від втрат», «сукупності соціальних ефектів», «ефекту 
знайомства з об’єктом» та «ефекту гіперболічного дисконтування», 
тоді товар здобуде прихильність на ринку. Додавши до цього якісну 
рекламу, яка буде персоналізованою щодо груп споживачів і ще 
декілька  інструментів – успіх очевидний. 
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Комп’ютерні технології дають змогу отримати всю необхідну 
статистику та інформацію. Маркетологу залишається два пункти: 
запитати, що необхідно споживачу, які бажання виникають у нього, та 
правильно подати презентацію продукту. 

 
1. Fresh-новини із світу маркетингу [Електронний ресурс] // 

Режим доступу: http:// https://telegram.me/imarketingua.  
2. Психологические трюки маркетолога [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: http://telegra.ph/Psihologicheskie-tryuki-marketologa-
10-13. 3. ТОП-50 маркетинговых данных и трендов 2017 Електронний 
ресурс] // Режим доступу: http://mmr.ua/show/top-
50_marketingovyh_dannyh_i_trendov_2017#60083856.1508495054 

 
О. Федор  

Науковий керівник – д.е.н. професор Мних О.Б. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТЗОВ «СНЕЖКА-УКРАЇНИ» 

 
ТзОВ «Снє́жка-Украї́на» - спільне українсько-польське лако-

фарбове підприємство, представник ТМ Sniezka на території України, 
яке  засноване у 1999 році, функціонує  в Яворівському районі на 
Львівщині, виробництво спеціалізується на виготовленні водо-
емульсійних фарб, акрилових емалей, шпаклювальних мас, захисних 
та закріплюючо-грунтуючих засобів, клеїв. Основним завданням 
маркетингової товарної політики є створення такого товару чи послуги 
і такого управління ними, щоб вони « самі себе продавали», а інші 
елементи маркетингової діяльності стали не потрібними чи 
використовувались для досягнення мети підприємства мінімально, як 
допоміжні для досягнення цілей фірми.  

Підприємство «Снєжка-Україна» є одночасно і виробником 
(водоемульсійні фарби, 

Шпаклівки, грунтувальні засоби, емалі та розчинники, клей 
«Паркетолеп»), і торговельним підприємством ( реалізує продукцію 
польського виробництва за такими торговими марками: Śnieżka, 
VIDARON, MAGNAT Style, FOVEO TECH, BESTON ).   Поєднання 
операційної та комерційної діяльності  дозволяє даному підприємству 
втриматися на «плаву» при погіршення ринкової кон’юнктури, в 
умовах фінансової кризи та інфляції в Україні ( приблизно 12% в 
2017р.), коли ціни імпортні будівельні матеріали зростають в 
геометричній прогресії.  Основна мета заводу – постійне удоскона-
лення та контроль якості власної продукції та продукції, що 
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імпортується. . При виготовленні виробів ТзОВ «Снєжка-Україна» 
використовує високоякісну європейську сировину та прогресивні 
технології. Продуктовий портфель підприємства має стратегічний 
вектор розвитку – виготовлення еко-продукції, безпечної  для здоров’я 
людини та довкілля. Така позиція менеджменту сприятиме 
покращенню іміджу підприємства у суспільстві і зростанню вартості 
національного бренду.  Впровадження екологічного напрямку розвит-
ку вимагає активного пошуку інвесторів для придбання необхідного 
очисного обладнання – розвиток відносин «підприємство- -інвестор»  
(І2B), активізації ділового партнерства підприємств для цілей 
придбання якісної сировини – відносини типу ( В2В), налагодження 
контактів із споживачами - відносини типу (В2С). Результатом такої 
систематичної роботи менеджменту і маркетологів ТзОВ «Снєжка-
Україна» стало  встановлення сучасних очисних споруд – 
пиловловлюючих фільтрів, які щотижня перевіряються і систематично 
замінюються. Лабораторія Державної екологічної інспекції щорічно 
здійснює заміри на підприємстві, які засвідчують, що показники 
викидів шкідливих речовин в атмосферу не перевищують межі 
дозволеної норми.  

Інноваційна політика підприємства полягає у розробці шляхів і 
механізмів упровадження і використання інновацій у виробничій 
практиці з метою забезпечення підвищення показників соціально - 
економічної  ефективності, отримання екологічного ефекту. 

Інноваційна політика даного підприємства має визначати 
напрями його змін відповідно до вимог зовнішнього середовища 
функціонування ринку будівельних виробів, окреслювати коло 
можливих інноваційних рішень, формувати інноваційні завдання 
залежно від типу обраної стратегії, створювати умови для оперативної 
реалізації інновацій. 

Тобто, інноваційна політика має бути спрямована на створення 
умов для: 

1) формування підходів до визначення позиції підприємcтва на 
ринку і напрямків його діяльності відповідно до ринкових тенденцій; 

2) прогнозування, формування програмно – цільових підходів 
до прийняття інноваційних рішень з метою обґрунтування та 
організаційного супроводу розробленої на перспективу концепції 
розвитку підприємства; 

3) проведення робіт щодо вдосконалення існуючої технології та 
організації виробництва продукції, створення технологічної бази, яка 
уможливлюватиме в майбутньому гнучкішу, швидшу та ефективнішу 
реакцію на інновації, вимоги і потреби ринку; 
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4) підвищення ролі людського фактора, стимулювання, 
мотивація до інноваційної діяльності, що забезпечить розвиток 
персоналу, підвищення його професіоналізму, вміння вирішувати 
інноваційні проблеми, посилить інтерес колективу до інновацій, 
підвищить рівень креативності інноваційних ідей. 

Інвестиційна політика охоплює всі фінансово-економічні 
аспекти функціонування підприємства, що забезпечують реалізацію 
інноваційної політики. Націлена на управління грошовими потоками 
на підприємстві з метою накопичення коштів, необхідних для 
реалізації інноваційних проектів. 

Отже, створення і упровадження інновацій є процесом, до якого 
залучаються всі внутрішні структурні одиниці, їх постійна взаємодія 
дає змогу реалізувати інноваційні рішення у заплановані терміни і в 
межах виділених ресурсів. Потреба у взаємодії функціональних служб 
підприємства, відповідальних за реалізацію складових інноваційної 
політики, змінюється залежно від стадії життєвого циклу інновації. 

Ринкове середовище ТзОВ «Снє́жка-Украї́на»  постійно 
змінюється, адже інноваційні технології активно впроваджуються у 
будівельну і лакофарбну галузь. Відповідно, група компаній 
«ŚNIEŻKA» опрацьовує рецептури різних виробів, застосовуючи 
сучасні технології, що дозволяє виготовляти лакофарбові матеріали з 
покращеними якісними параметрами. Як показує світова практика, у 
вертикальному інноваційному процесі відбувається поступове 
витіснення продуктових інновацій технологічними. Тому для ТзОВ 
«Снє́жка-Украї́на» вагоме значення має впровадження сучасних 
технологій виробництва продукції для матеріалізації власний ідей та 
інновацій, а також розвиток здібностей, ключових компетенцій, 
стратегічного мислення менеджменту.  

З метою стимулювання екологізації маркетингової інноваційної 
діяльності підприємства, на наш погляд, потрібно: 

• більш    активно впроваджувати системи екологічного 
менеджменту і екологічного аудиту; 

• покращити якість інституційного середовища – діяльності 
Антимонопольного комітету України, Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі та інших інституцій  для формування 
конкурентного ділового середовища;   

• формувати ринок екологічної будівельної продукції на 
основі розвитку державно-приватного партнерства; 

• розвивати послуги екологічного характеру та екологічне 
підприємництво; 

• переходити на систему міжнародних стандартів 
технологічних процесів і продукції; 
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• забезпечувати доступ до зовнішніх джерел кредитування – 
довгострокових «недорогих» кредитів для придбання сучасного 
прогресивного обладнання. 

Інноваційна політика підприємства ТзОВ «Снє́жка-Украї́на»  
може бути ефективно реалізована лише в умовах конкурентного 
середовища. Так, М. Портер називає нововведення засобами 
формування конкурентних сил, а Р. Доул називає інновації страте-
гічною зброєю глобальної конкуренції. Тому інноваційну пасивність 
виробників та їх посередників   часто пов’язують з нерозвиненістю сил 
конкуренції та, навпаки. Особливості розвитку будівельного ринку в 
Україні, а саме,  високий динамізм ринку; «агресивний» характер 
поведінки лідерів ринку; зміна вподобань споживачів в умовах стрім-
кого падіння їх реальної платоспроможності; посилення зворотного 
зв’язку «ринок – виробник» - повинні бути в центрі уваги маркето-
логів, щоб своєчасно дати адекватну відповідь на сучасні виклики, у 
тому числі й на етапі формування товарної інноваційної політики і 
вибору критеріїв оцінювання вигідності інноваційних проектів. 

 
С. Холодницька  

Науковий керівник – к.е.н., доц. Шандрівська О.Є. 
 

10 ЗАПОВІДЕЙ МАРКЕТИНГУ ЗА Ф. КОТЛЕРОМ 
 
Завдання маркетингу - управляти бізнес-стратегією компанії: 

виявляти можливості, розробляти і реалізовувати плани, які принесуть 
успіх на ринку. Гуру маркетингу Філіп Котлер дав поради, як 
уникнути типові помилки, яких припускаються маркетологи, і 
забезпечити успішний розвиток компанії. 

1) Сегментуйте ринок. Вибирайте найбільш прийнятні для вас 
сегменти і займайте в них лідируючі позиції. 

Масовий ринок звичайно не вмирає, Coca-Cola, McDonald’s, 
Microsoft процвітають. Але для маленьких компаній, які тільки 
починають свою діяльність, єдиний спосіб досягти успіху – вибрати 
сегмент ринку, на якому компанія зможе зайняти лідируючі позиції. 
Потрібно чітко розуміти, хто являється клієнтом компанії, і вести свою 
роботу відштовхуючись саме від цих даних.  

2) Слідкуйте за потребами, поведінкою, вподобаннями та 
враженнями споживачів. Клієнт - це дійсно головне. 

Всі стверджують, що клієнт – це головне і все потрібно робити 
заради нього. Але є декілька поправок, на які звертає увагу Філіп 
Котлер. По-перше, в реальності далеко не всі компанії поступають 
згідно до своїх слів. По-друге, потрібно всьому знати міру. Не варто 
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сліпо робити все для клієнта. Потрібно подумати, а яку віддачу 
получить компанія від кожного конкретного клієнта, та чи вартують 
зусилля, витрачені на роботу з ним, результату? Якщо ні, то необхідно 
подумати яким саме способом компанія може покращити взаємодію з 
ним, щоб клієнт став вигідним для компанії. 

3) Вивчайте своїх конкурентів. 
Вивчення конкурентів являється одним із найважливіших 

завдань маркетинга. Потрібно розглянути сильні і слабкі сторони 
основних конкурентів, їхню долю ринку, систему збуту, рекламні 
кампанії, позиції, які вони займають в інтернет-мережі, як до них 
ставиться громадськість, чи задоволені клієнти їх діяльністю і так далі. 
На думку Котлера, головною помилкою багатьох компаній є те, що 
вони вивчають ринок, клієнтів, але повністю забувають про конку-
рентів, роблячи невеликий оглядовий аналіз конкуруючих фірм.  

4) Встановлюйте партнерські відносини з усіма зацікавленими 
особами 

Співробітники, постачальники, дистриб'ютори, преса, блогери - 
всі вони важливі для вашого бізнесу. Хоч ця порада і банальна, але 
далеко не всі компанії її дотримуються. Наприклад, відомо, що 
компанія Nokia орієнтується на кінцевого споживача, тим самим абсо-
лютно забуваючи про дистриб'юторів. Що стосується партнерських 
відносин з працівниками компанії, то на сьогоднішній день це 
найефективніший спосіб мотивувати співробітників.  

5) Розробляйте системи для пошуку і відбору найперспек-
тивніших ринкових можливостей. 

В даному випадку Котлер радить чітко планувати і використо-
вувати найсучасніші технології. При цьому важливо проводити якісне 
дослідження ринку. Сьогодні компанії витрачають на дослідження 
менше 1% свого маркетингового бюджету. На думку Котлера, якщо 
збільшити цю цифру до 2% , їм вдасться уникнути безлічі помилок і 
пропрацювати більш виразне позиціонування.  

6) Використовуйте систему планування, яка дозволить однаково 
ефективно готувати як довгострокові, так і короткострокові плани 

Важливість планування ніколи не ставилася під сумнів Філіпом 
Котлером. Сьогодні він рекомендує приділяти компаніям ще більше уваги 
цьому процесу. Звичайно, високі технології повинні цьому допомогти. 

7) Введіть суворий контроль якості ваших товарів і послуг. 
Випускати неякісний продукт подібно смерті. Тому компанії 

повинні стежити за якістю своїх товарів і послуг. Це роблять конкуренти, 
а тому ви не повинні дати їм фору в цьому плані. Треба відзначити, що з 
цим завданням справляється більшість сучасних компаній.  

8) Створюйте сильні бренди. 
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У сучасному світі споживачі найбільше цінують емоції. Купівля 
товару - це не тільки придбання в своє володіння якоїсь речі, це ще і 
внутрішнє задоволення. Зрозуміло, що споживачі віддають перевагу 
сильним і відомим брендам, а не нікому не відомим маркам. Ви купите 
плеєр iPod чи Nanjing Panda? Відповідь очевидна. 

9) Прагніть до того, щоб стати лідером ринку.  
Лідер дійсно отримує багато. А тому найвигіднішою стратегією 

звичайно є лідерство з подальшим утриманням позицій. Ось тільки 
стати лідером в якійсь області не так просто. В ідеалі потрібно 
створити новий ринок, як це було колись з Xerox, Kodak, Sony 
Walkman, але це не найпростіше завдання. Крім того, Котлер вважає, 
що для лідерства на ринку компанія повинна організувати роботу всіх 
своїх підрозділів так, ніби це один підрозділ. 

10) Використовуйте нові технології, які можуть дати вам 
конкурентну перевагу. 

Причому, мова йде не тільки про роботів, нове програмне 
забезпечення та іншу комп'ютерну техніку. Нові технології в ме-
неджменті, маркетингу і реклами відносяться сюди ж. 

 
1. Philip Kotler [Електроний ресурс] – Режим доступу: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler 2. “What Next?” – An Interview 
with Philip Kotler on the Future of Marketing [Електроний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.marketingjournal.org/future-of-marketing-an-interview-
with-philip-kotler/ 3. Філіп Котлер. 10 смертних гріхів маркетинга. 
[Електроний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.delfi.lv/showtime/news/oboz/misc/filip-kotler-10-smertnyh-grehov-
marketinga.d?id=882641  

 
А. Чипак 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Косар Н.С. 
 

УПАКОВКА ТОВАРУ: ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЮ  
ТА ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА  

 
Упаковка визначається як засіб чи комплекс засобів, що 

забезпечують захист товару і навколишнього середовища від 
пошкодження і втрат і полегшують процес обігу товарів (під процесом 
обігу розуміють транспортування, зберігання та реалізацію продукції). 
Упаковкою прийнято позначати все, у що можна помістити, загорнути 
або упакувати що-небудь, що має матеріальний вигляд. Водночас під 
упаковкою розуміють і сам процес упакування. Упаковка передбачає 
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наявність якоїсь фізичної сутності – тари, призначення якої полягає в 
тому, щоб зберегти товар. 

Упаковка виконує функціональні та маркетингові функції. Вона 
в значній мірі впливає на ефективність збуту товарів (відіграє важливу 
роль у сприйнятті споживачем товару і впливає на його рішення про 
покупку), акумулює у потрібних обсягах і формі вироблену 
продукцію, забезпечує її збереженість на шляху від виробника до 
споживача, зменшує показники транспортних та складських витрат, 
вартість навантажувально-розвантажувальних робіт [1]. 

Найбільш ефективною вважається упаковка, при розробці якої 
дотримуються наступні правила: зручність відкривання, зручність 
застосування, зручність для зберігання, естетичні критерії, оптимальна 
маса упакованого товару таможливість вторинного використання та 
утилізації. 

Проблеми упаковки останнім часом все більше привертають 
увагу громадськості у провідних країнах світу. До основних проблем 
необхідно віднести такі:  

• висока вартість упаковки;  
• неправдива інформація на упаковці й у маркуванні;  
• виготовлення упаковки з дефіцитних ресурсів; 
• забруднення навколишнього середовища. 
Найбільш актуальною та гостро поставленою в Україні з 

перерахованих проблем є проблема забруднення навколишнього 
середовища. 

 За статистичними даними, середній обсяг відходів упаковки в 
європейських країнах становить 140 кг на людину щороку, а найбільший 
її рівень фіксується в Німеччині та становить близько 200 кг. В Україні 
жителі генерують не менше 100 кг відходів упаковки на особу, що ставить 
нас в один ряд з такими країнами, як Польща та Чехія [2]. 

Після використання продукції упаковка не завжди утилізується, 
перетворюючись у вторинну сировину. В Україні ця проблема є 
найбільш гострою, бо тільки близько половини населення охоплено 
послугами з вивезення твердих побутових відходів (ТПВ). Щорічно в 
житловому фонді міст та селищ міського типу накопичується близько 
11 млн т ТПВ, з яких до 20 % припадає на упаковку [3]. 

Є кілька напрямів зменшення надмірного впливу використаної 
упаковки на екологію навколишнього середовища.  

Перший шлях — використовувати більш екологічно вигідні 
пакувальні матеріалів: папір, картон, біополімери, скло. 

Другий шлях — використовувати відходи упаковки як вторинну 
сировину. Лідером цього напряму у світі є Німеччина (рис. 1). 
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Рис. 1. Вторинне використання відходів упаковки у Німеччині 

 
Третій шлях - використання упаковки багаторазового обертання. 
Важливою є соціальна складова проблеми поводження з 

відходами упаковки. Гострота проблеми утилізації відходів упаковки 
для харчової продукції в Україні пов’язана ще з недостатньою 
екологічною свідомістю населення. До того ж в Україні не 
врегульовано законодавство щодо відходів. 

 
1. Липчук В. В. Маркетинг: навч. пос. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/36571-upakovka-
tovaru.html 2. Європейська правда [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/04/27/704807  
3. Кучеренко О.А. Проблеми організації збору та переробки 
використаної тари і пакувальних матеріалів в Україні // Упаковка. - 
1997. - № 2. - С.18–18. 

 
Я. Яричевська  

Науковий керівник – к. е. н., доц. Н. Ю. Глинський 
 

РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ  
В БРЕНДИНГУ МІСТ ТА ТЕРИТОРІЙ 

 
В сучасному світі товаром є все, від товару як економічної 

категорії, інформації до території або місця. У кожного сучасного 
товару повинно бути обличчя – торгова марка, що прагне стати 
брендом, і душа – комплекс елементів торгової марки, синергія 
об’єднання яких в єдине ціле дозволить трансформувати її в бренд 
продукту/послуги компанії/території. Бренд – комплекс понять, які 
узагальнюють уявлення людини чи людей про відповідний 
товар/послугу/компанію. Брендинг – застосування маркетингових 
технологій до конкретного продукту задля створення системи 
цінностей відносно цього продукту.   
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Як вже було сказано, товаром є все, зокрема територія, отже, 
бренд можна створювати і для неї. У 2002р.С. Анхольт вперше у ролі 
терміну вжив фразу: «брендинг місць». В сучасному світі території 
конкурують за споживачів у вигляді наслення, інвесторів, туристів.  

У розробці та популяризації бренду важливу роль грають емоції, а 
отже, у дію вступають механізми емоційного маркетингу, тобто побудова 
емоційного зв’язку між продуктом/брендом та спожичавами у рамках, 
наприклад, події, яку організовує виробник. На тлі вражень споживачі 
краще запам’ятовують інформацію про бренди, ототожнюють їх з 
брендом, краще сприймають те, що виробник пропонує ненав’язливо і у 
споживача складається відчуття власного вибору, позитивні переживання 
забезпечують лояльність та довготривалий ефект. Розглянемо це на 
прикладі, а саме на бренді Львова. 

Бренд Львова – це не те, що кажуть про місто його керівники, не 
офіційна/неофіційна символіка. Бренду Львова вже фактично 700 років. 
Існує він для невеликої кількості потенційних туристів на просторах СНД 
та Польщі, для решти світу Львова поки не має. Серед брендів Львова 
бачимо образ багатоетнічного міста, міста кави, солодощів, книг, пива, 
старовинної архітектури, фестивалів та бандерівців. Українці трактують 
Львів як Європу, європейські туристи як неглянцеву Європу, справжню. 
Створений 10 років тому бренд Львова орієнтований переважно на 
туристів. Туристи дійсно вливають гроші в економіку, сприяють розвитку 
міста, тому ми сконцентровані на розвитоку розважальної індрустрії. 
Розвивати лише один напрямок неправильно, з часом позитивний ефект 
стає все меншим. Зараз творимо бренд Львова, орієнтований перш за все 
на інвесторів та жителів. 

«Львів – креативне місто» – стратегія розвитку міста, над якою 
саме працюють. Поки сформульована «Візія Прориву», яка спирається 
на цінності довіри, чесності, взаємоповаги та взаємодії, переслідує 
мету гідного життя мешканців міста, їхній добробут, самореалізацію та 
суспільне благо через творення нових ідей і знань та їх впровадження. 
Це урбаністичні, інвестиції та інженерні проекти, що мають оновити 
образ міста та зробити його сучаснішим та зручнішим, більш 
відкритим для нових ідей. Львів повинен бути комфортним для 
мешканців і давати їм можливості реалізуватися, тобто збільшити 
кількість місць для концентрації креативних людей, покращити 
інфраструктуру, розвивати освіту, зокрема неформальну. Зараз міська 
влада сприяє креативним просторам промоцією серед інвесторів, 
мінімізує бюрократичні тягарі, до міста приходять провідні 
міжнародні компанії. У стратегії розвитку Львова також є пункт щодо 
комунікацій з жителями: персоніфіковані повідомленя від міста з 
підписом «Твій Львів», концепція «Місто зі змістом» та гасла «Живи з 
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містом» та концепція «Море та Метро». Як бачимо у новому витку 
брендування Львова також викоритовують емоційний маркетинг, 
залучаючи насамперед людей, які фонтанують ідеями, що 
перетворюють місто на суцільну ідею. Популяризувати місто серед 
усіх, на кого орієнтованих бренд, можна за допомогою тих же емоцій. 
Кінематографічний та музичний потенціали Львова, наприклад, зараз 
використовується мало, не зважаючи на перспективи. 

Отже, можемо зробити висновок, що у брендингу територій 
можемо успішно імплементувати емоції та використовувати їх як 
потужний механізм просування міст, країн, регіонів. 
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Науковий керівник – к.е.н., доц. Гринів Н.Т. 

 
МУРАШИНА ЛОГІСТИКА 

 
Останнім часом логістика набуває все більшої популярності, 

оскільки її роль в управлінні потоками вже незаперечна. Світ сьогодні 
є досить динамічним, кожного дня здійснюються тисячі поставок і 
численні логістичні процеси змінюють один одного досить часто. Саме 
тому логісти мають вирішувати чи не найскладніші завдання по 
оптимізації логістичних процесів швидко і в обмежені терміни. 

Для вирішення логістичних завдань бельгійський дослідник 
Марко Доріго запропонував підхід, названий «мурашиним 
алгоритмом», що базується на використанні моделі поведінки комах, 
які шукають дороги від колонії до їжі. 

Мурашиний алгоритм (алгоритм оптимізації мурашиної колонії, 
англ. ant colony optimization, ACO) - один з ефективних алгоритмів для 
знаходження наближених розв'язків задачі комівояжера, а також 
аналогічних завдань пошуку маршрутів [3]. 

Мурахи належать до так званих «соціальних комах», тобто 
комах, що живуть в межах певного колективу - сім'ї або колонії. 
Поведінка мурах під час транспортування їжі, обминання перешкод, 
побудови мурашника тощо наближається до теоретично оптимальної. 
Принциповою особливістю такої низькорівневої взаємодії є 
використання елементами системи лише локальної інформації, без 
будь-якого централізованого управління [3]. 

Мурахи використовують два способи передачі інформації: прямий - 
обмін харчами, візуальний та хімічний контакти тощо, та непрямий - 
стигмержі. Стигмержі - це рознесений у часовому просторі тип взаємодії 
між елементами системи, коли один суб'єкт взаємодії змінює деяку 
частину оточуючого середовища, а решта використовують інформацію 
про її стан пізніше, коли знаходяться в її околі.  

Для побудови оптимальних маршрутів та вирішення задачі 
комівояжера часто застосовують метод мурашиних колоній, який 
відносять до так званих метаеврестичних методів оптимізації [1]. 

Побудова маршруту транспортного засобу здійснюється 
покроково шляхом вибору наступного пункту до того часу, доки не 
будуть пройдені всі міста. Мураха обирає наступне місто, зі списку 
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доступних, після чого оновлюється цільова функція, а у списку міст 
доступних до відвідування відбуваються зміни. Далі знову 
здійснюється вибір наступного доступного міста. Мураха повертається 
у вихідне місто, у випадку проходження всіх міст. Сумарна довжина 
маршруту розраховується як значення цільової функції повного 
маршруту, пройденого мурахою. Інтерпретуючи задачу комівояжера 
до реальних обставин, можна сказати, що цільовою функцію є 
оптимальний маршрут [2]. 

Але одним із важливих факторів при побудові маршруту, є 
якість транспортних шляхів, що впливає на економічне та безпечне 
перевезення вантажів. Дорожні умови можна охарактеризувати 
технічною категорією дороги, видом і якістю дорожнього покриття, 
рельєфом тощо. 

Маючи дані про відстані між складами підприємства, а також 
середні швидкості руху по цих ділянках, можна оптимізувати маршрут 
з урахуванням середньої швидкості руху, а також розглядати задачу 
побудови маршруту доставки як динамічну, з урахуванням зміни 
дорожніх умов. 

Логістичний підхід до організації транспортних перевезень 
полягає у пошуку найкращих організаційних і технічно можливих 
рішень, що забезпечують максимальну ефективність перевезення 
вантажів від місця їхнього виробництва до місця споживання та, 
власне, побудову оптимального маршруту транспортування продукції. 
Метаеврестичні методи, зокрема мурашині алгоритми, дають змогу 
ефективно вирішувати завдання побудови маршрутів транспортування, 
гнучко враховуючи вимоги до них. 

 
1. Данчук В.Д. Оптимізації пошуку шляхів по графу в 

динамічній задачі комівояжера методом модифікованого мурашиного 
алгоритму / В.Д. Данчук, В.В. Сватко. - [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: http://bumib.edu.ua 2. Морозовський Т.О. 
Застосування алгоритму мурашиних колоній для розв’язання задачі 
маршрутизації транспортних засобів / Т.О. Морозовський, К.О. 
Лук’яненко. - [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://bumib.edu.ua. 3. Штовба С.Д. Мурашині алгоритми оптимізації / 
С.Д. Штовба., О.М. Рудий // Вісник ВПІ. – 2004. – № 4. – С. 62–69. 
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SCRUM У ЛОГІСТИЦІ 
 
Динамічний розвиток світового господарства постійно змушує 

підприємства адаптовуватися до нових умов, які диктує ринок, та 
змінюватися, щоб бути конкурентоспроможним. Зокрема це стосується 
і логістики, завданням якої є прийняття  найшвидших та найкращих 
рішень для задоволення потреб клієнтів. Саме так і виник Scrum – 
метод, який дає можливість працювати значно продуктивніше, 
швидше та ефективніше. То чому ж серед усіх методів, які входять до 
Agile Manifesto (документ, який описує нові методології та принципи 
гнучкої розробки проектів чи продуктів), Scrum використовує так 
багато впливових компаній-лідерів, і чому вони вважають, що без 
Scrum не змогли б існувати[1]? 

Суть Scrum полягає у чіткому формулюванні завдання, яке стоїть 
перед командою компетентних працівників, що працюють заради 
результату, та Scrum-майстра, який допомагатиме команді і створюватиме 
сприятливе середовище для роботи. Після цього, створивши перелік 
усього, що потрібно виконати (backlog), плануються спринти (sprint), 
тобто фіксовані відрізки часу тривалістю до одного місяця, в межах яких 
команда має зробити певну частину проекту чи продукту. Коли спринт 
завершується, команда влаштовує демонстрацію сринту, на яку може 
прийти будь-яка зацікавлена особа. Ефективним тут є те, що команда сама 
себе контролює і робить висновки про те, що вони зробили правильно, а 
що – недопрацювали. Після першої демонстрації команда переходить до 
наступного спринта. Важливими нюансами Scrum – методу є те, що 
команда щодня проводить нараду тривалістю до 15 хв, щоб відповісти на 
питання «Що ви робили вчора, щоб завершити спринт?», «Що ви робите 
сьогодні?», «Що ви зробите завтра?» Окрім цього команда створює 
Scrum-дошку, на якій є перелік завдань до спринта і три стовпчики 
«Зробити», «Робиться», «Зроблено». Таким  чином створюється 
«видимість проекту», коли кожен учасник об’єктивно може зробити 
висновки про власну продуктивність та про хід виконання завдань[2]. 

Таїчі Оно, засновник компанії Toyota, казав, що марнування 
часу – це злочин проти людства[3]. Для логістики час – один із 
найважливіших факторів, тому застосування Scrum - методу дає 
командам можливість реально оцінити свої можливості щодо 
виконання завдань та раціонально використовувати часові ресурси та 
вдосконалюватися. Наприклад, компанія Schmitz Cargobull, яка 
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виробляє причепи для вантажівок, є одним із світових лідерів у цій 
галузі, при цьому своїм успіхом вона завдячує саме Scrum. Оскільки 
такі країни як Китай чи Японія конкурують на ринку за рахунок 
інноваційних продуктів, то європейські країни змушені конкурувати за 
рахунок швидкості та якості виконання роботи. Schmitz Cargobull 
впровадив цей метод одразу до двох галузей – до розвитку нових 
продуктів та до продуктів, які вони вже виготовляли. Таким чином 
продуктивність працівників збільшилася до 20-30%, а в деяких 
підрозділах навіть до 40%[4].  

У логістиці Scrum можна застосовати як для інформаційних, так і 
для фінансових чи матеріальних потоків. Наприклад, задля забезпечення 
людей новинами вчасно NPR, The New York Times, Washington Post 
використовують саме цей підхід, оскільки тут інформація є суспільно 
важливою. Щодо ефективного управління фінансовими потоками Приват 
Банк, ПУМБ та Укрсиббанк також дотримуються методології Scrum[5]. 
Підприємства, які займаються логістичними операціями, такі як Deutsche 
Bahn, Schenker, Deutsche Post, DHL, з метою вчасної поставки вантажів, 
якісного надання експедиторських послуг тощо використовують саме 
Scrum[6]. Ці логістичні оператори є одними з найвпливовіших на 
світовому ринку, а отже, використовують ефективну систему управління 
логістичними потоками. Тому задля досягнення такого ж успіху 
необхідно брати з них приклад та застосовувати Scrum як основу. Перелік 
успішних підприємств буде постійно зростати, як і потреби та бажання 
споживачів.  

 
1. Agile Manifesto for Software Development,  2001. 2. Jeff 

Sutherland; Ken Schwaber "Scrum Guides", 2013. 3. Ohno, Taiichi «Toyota 
Production System: Beyond Largescale Production», Cambridge, 1988.  
4. Gunnar Kn?pffer «Scrum erobert Produktion und Logistik», 2017.  
5. Julia Tschofen «Agile Entwicklung mit Scrum - mehr als eine Methode», 
2016. 6. Gunnar Kn?pffe «Scrum erobert Produktion und Logistik», 2017 
Режим доступу: https://www.produktion.de/trends-innovationen/scrum-
erobert-produktion-und-logistik-206.html  
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ТЕНДЕРНІ ЗАКУПІВЛІ В ЛОГІСТИЦІ:  
ОЧІКУВАННЯ І РЕЛЬНІСТЬ 

 
Однією з важливих видів діяльності суб'єктів приємництва є 

закупівельна діяльність, яка має стратегічне значення як для окремого 
підприємства, так і для учасників ланцюга поставок загалом. Адже в 
процесі виконання видів діяльності, що пов'язані із закупівлею 
товарно-матеріальних благ, здійснюється інтеграція багатьох функцій 
для розв'язання завдань як оперативного, так і стратегічного рівня. 
Щорічно Україна витрачає понад 100 млрд грн з бюджету на 
закупівлю товарів і послуг для державних підприємств. До 40% цих 
коштів, за різними оцінками, осідає в кишенях недобросовісних 
чиновників, які відповідають за закупівлі. 

Тендер (англ. tender — пропозиція) — конкурентна форма 
розміщення замовлення на закупівлю товарів, надання послуг чи 
виконання робіт відповідно до наперед визначених у документації 
умов в узгоджені терміни на принципах змагальності, справедливості й 
ефективності. Контракт укладається з переможцем тендеру — 
учасником, який подав пропозицію, що відповідає документації і в 
якій надані найкращі умови. На відміну від аукціонів учасники 
тендеру не мають доступу до умов, які запропоновані конкурентами. 
Тендери можуть проводитися у вигляді відкритих торгів, закритих 
торгів, запиту цінових пропозицій, двоступеневих торгів, закупівель у 
одного учасника. Основним способом закупівель є відкритий тендер, 
де можуть брати участь будь-які постачальники, які відгукнулися на 
оголошення про проведення тендеру. Таке оголошення замовник 
зобов'язаний розмістити в головний інформаційний бюлетень Вісник 
державних закупівель, крім того подібну інформацію можна знайти на 
спеціальних інтернет-ресурсах. 

Порядок закритого тендеру наступний: насамперед складається 
тендерна комісія. Тендерна комісія включає в себе керівників 
підрозділів або менеджерів - залежно від обсягу та характеру тендеру, 
ступеня залучення підрозділів до тендерного процесу. Далі 
розробляється тендерне завдання. В тендерному завданні члени комісії 
повинні перерахувати всі вимоги до придбаної продукції (послуги). 
Наступним кроком є вибір постачальників - тендерне завдання 
розсилається  постачальникам. Опісля ознайомлння з результатами 
відповіді на тендерне завдання, ведеться аналіз отриманих пропозицій. 
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Після цього здійснюються переговори з постачальниками з 
можливістю отримання знижок. Враховується також думка клієнтів 
компаній потенційних постачальників. Останнім етапом є прийняття 
рішення – яка пропозиція є найвигіднішою і з яким постачальнком 
буде здійснюватись подальша співпраця [1]. 

Пілот нової системи електронних держзакупівель під назвою 
Prozorro стартував у лютому 2015 року. Його використовують для 
допорогових закупівель товарів – до 200 тис грн для товарів послуг – 
до 1,5 млн грн для робіт. Розробила систему львівська фірма “Група 
квінта”, а роботу курирує Мирослав Опир. Фірма працює за договором 
з організацією Transparency International Ukraine. Починаючи з серпня 
2016 року, коли система стала обов’язковою для всіх держзамовників, 
у ній були опублікувані заявки загальною вартістю 278,38 млрд грн. 
Щоправда, тендери на 78 млрд грн, тобто майже четверта частина, 
були  визнані неуспішними - постачальників або виконавців робіт 
знайти не вдалося. 

Сьогодні системі існує 10 акредитованих майданчиків для всіх 
типів закупівель: ПриватМаркет, SmartTender.biz, Zakupki.prom.ua, 
Zakupki.com.ua, Держзакупівлі онлайн, Українська універсальна біржа, 
E-Tender, Brizol.net, Newtend, Public Bid і ще 1 майданчик APS Market, 
акредитований лише для допорогових закупівель 

На порталі працює кілька менеджерів, які самостійно 
знаходять пропозиції для замовників. При використанні майданчиків 
держкомпаніям в середньому вдалося заощадити 26% коштів.Кожен 
майданчик, що підключив до Prozorro, заплатила по 10 тис дол [2]. 
 

 
1. Інтернет-видання   D&D  Агенство управленчиского 

консалтинга. Как провести тендер среди поставщиков [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://consult-
dnd.com.ua/stati1/article_post/kak-provesti-tender-sredi-postavschikov  

2. 2.Інформаційни порталNews portal. Електронні торги: хто 
заробить на тендерах [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://news.finance.ua/ua/news/-/349734/elektronni-torgy-hto-
zarobyt-na-tenderah 

 
 
 
 
 
 



 496 
 

Гикава Андріана Володимирівна 
гр. ЛОГ-41, Інститут економіки і менеджменту 
Науковий керівник – к.е.н., асис. Мащак Н.М. 

 
«УБЕРИЗАЦІЯ» ЛОГІСТИКИ 

 
Оператори у логістиці стикаються з головною потребою 

споживачів – доставка протягом 1-2 днів, за яку останні готові 
платити. До того ж, різні види доставок, такі як вечірні, нічні або у 
неділю - стають доступними. Однак, логістика стикається з новою 
проблемою – нестача водіїв відповідальних за доставки. Професійне 
старіння робочої сили, відсутність нових учасників, які б замінювали 
старих, бере гору і молодь не розглядає питання про роботу водія як 
про кар’єру (причинами є ціна придбання ліцензії водія, медичні 
вимоги до водіїв, низька якість водійських приміщень тощо.) 

Тому почали активно говорити про таке поняття в логістиці як 
«уберизація». Uber це, Uber те, Uber там, Uber тут… З того часу як 
Uber перебудував службу таксі, розмістившись між клієнтами та 
приватними власниками автомобілів, «уберизація» стала захопленням, 
а то й манією. Але це не означає, що всі наслідують їхню концепцію. 
Від таксі до доставки додому, від прання до юридичних послуг, 
уберизація застосовується у різних секторах. То наскільки суттєво це 
порушує логістику?  

Uber-концепція звучить досить просто. За рахунок свого 
оригінального формату служби таксі, клієнт вказує місце посадки та 
просить про машину і водія, використовуючи програму на смартфоні. 
Обраний водій підбирає та везе до пункту призначення. Плата за 
поїздку автоматично розраховується за Uber-системою, сплачується з 
облікового запису Uber-клієнта та ділиться між водієм та самим Uber. 
Але особливостями, насправді ж, є дещо інше:  

• Жодних активів. Це фундаментальна особливість Uber і 
Uber-подібних систем. Вони не володіють ні майном, ні власними 
офісами та системами. Водії користуються своїми власними 
транспортними засобами, повинні забезпечувати працездатність та 
обслуговування цих транспортних засобів. 

• Зручність для споживача. Як клієнт Uber, Ви отримуєте 
послугу буде-де, де б Ви не були (звісно, якщо місто чи район 
обслуговується Uber). 

• Низька вартість. Сервіс базується на знижених витратах, що 
робить його ще більш привабливим для клієнтів. 
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• Одноразовість. Сервіс працює на одноразовій послузі без 
надання гарантії повторення стабільної зайнятості та соціальних 
виплат. 

• Цифрова керованість. Геолокація смартфонів запускає Uber-
операції, пов'язані із закінченням послуги для централізованого 
виставлення рахунків та платежів постачальникам послуг Uber. 

• Платежі за кредитною карткою та PayPal можливі, але в 
будь-якому випадку вони здійснюються через рахунок користувача 
Uber. Клієнт та постачальник послуг Uber не проводять грошові 
перекази. Навіть перекидання здійснюється електронним способом. 

Якщо замінити словосполучення «Uber-таксі» на «загальні 
послуги» такі як пакування, підбирання та доставка, доручення, доставка 
піци, приватні літаки, але зі збереженням всіх вищенаведених характе-
ристик, то неважко помітити, що можна використати термін «уберизація» 
до багатьох секторів. Наприклад, Walmart використовує цей сервіс для 
власних доставок і в той час логістичні оператори можуть пропонувати 
свої одноразові логістичні послуги коли-небудь та де-небудь.  

Модель Uber залежить від доступу до кількості вільно пов'язаних 
постачальників послуг, які бажають надавати власні активи або ресурси 
для виконання роботи. Для самого Uber є досить велика кількість людей з 
власними автомобілями, які спільно пропонують достатньо високий 
рівень доступності для задоволення попиту. DHL та Walmart 
застосовували той же принцип. На цьому рівні, хоча провайдери повинні 
бути відповідальними та довіреними, необхідні компетенції не містять 
значних навиків та знань спеціалістів. Основними вимогами є керування 
автомобілем та визначення точки доставки. 

За допомогою Uber-сервісу споживачі можуть відстежити свою 
посилку в Інтернеті першими та отримувати повідомлення про кроки 
поїздки. Звучить наче банально, але навіть Нова Пошта не надає таких 
послуг, адже ми можемо перевірити тільки чи наша посилка ще в 
дорозі, чи вже прибула. Тому якраз і ці маленькі інструменти стали 
невід’ємними аспектами процесу ланцюга постачання, та все ж в 
самих водіїв-фрілансерів немає технологій чи засобів, які пропонують 
таке. Також у операторів може не бути часу на навчання фрілансерів 
використовувати мобільні додатки або інші технології доставки. Це і є 
великий недоліком використання цього сервісу, бо останні (оператори) 
повинні думати про те, чи вони можуть забезпечити позитивний досвід 
споживача. Можливо, замість того, щоб залучати допомогу водіїв, що 
працюють на фрілансі, перевізники повинні зосереджуватися на 
упорядкуванні своїх процесів, щоб зробити менш фізичні поставки, 
але збільшити кількість посилок. Водії можуть скидати значну частину 
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своїх посилок за один раз в одному місці, замість того, щоб 
подорожувати в різні місця. 

Uber вже давно від’єднався від початкової незалежної концепції 
таксі. Він має логістичний ринок у своїх місцях, зокрема в сфері 
посилок. Компанія запустила Uber Cargo в Гонконгу, використовуючи 
вантажні фургони та Uber Rush в Нью-Йорку, використовуючи 
велосипеди. Разом з тим, вона також має можливість використовувати 
свою існуючу мережу таксистів, щоб перетворити їх на агентів 
доставки. Об'єднавши людей, що рухаються і переміщаючись, Uber 
може також знизити ціни і ефективніше конкурувати з його прямими 
суперниками, такими як Lyft. Зміна, яку зробив Убер у своїй назві 
компанії, - "Де спосіб життя відповідає логістиці", замість "Приватний 
водій кожного", - відображає ці цілі. 

Інші розвитки Uber, такі як UberEATS, служба доставки 
продуктів, також можуть призвести до несподіванок для логістичного 
сектора. Оригінальність UberEATS полягає в тому, що замість того, 
щоб слідувати традиційній послідовності прийому замовлень, 
готування їжі, і, нарешті, її доставка, замовлення «перевертається»: їжа 
вже готується та зберігається в автомобілях Uber, готова до негайної 
доставки, коли замовлення здійснюється.  

Навіть якщо компанія не уберизувала свою логістику, це не 
означає, що процес не почався без неї. Це, звичайно, не зупиняє 
компанію змінювати тактику або ж перейти у режим Uber. Але було б 
дуже помилково спробувати ігнорувати цей Uber-рух. Незалежно від 
того, чи завдяки інтелектуальним цифровим платформам та 
ефективності їх експлуатації, доступу до робочої сили та активів у 
міру необхідності, або просто тому, що це єдиний спосіб збереження 
конкурентоспроможності та задоволення існуючих клієнтів, 
уберизація логістики зростає. І це тільки питання часу, коли вона стане 
загальнопоширеною та почне використовуватись фактично всіма 
логістичними компаніями.  

 
1. Уберизація логістики – чи не надто пізно? [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: http://www.logisticsbureau.com/uberisation-
of-logistics-are-you-too-late/. 2. Чи побачимо ми уберизацію ринку 
доставок? [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://www.logisticshandling.com/articles/2017/03/01/will-we-see-the-
uberisation-of-the-delivery-market/.  
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СЕКРЕТИ ДЕШЕВИХ КВИТКІВ:  
НА ЧОМУ ЕКОНОМЛЯТЬ АВІАКОМПАНІЇ-ЛОУКОСТЕРИ? 

 
Статистика свідчить, що значна частина закордонних 

подорожей, які раніше здійснювали українці, були до Туреччини та 
Єгипту – віз не потрібно, більшості громадянам по кишені. Із відміною 
візового режиму турпотік спрямувався до країн Євросоюзу, куди 
найшвидший спосіб дістатися – літак. Це стало причиною входу на 
український авіаринок багатьох лоукост-компаній.  

Класичними лоукостерами в Україні можна вважати компанії 
Wizz Air та Vueling Airlines. Їх ще називають ультралоукостами. Інші 
представлені нижче компанії як лоукости себе не позиціонують, проте 
також пропонують українцям доволі низькі ціни (Up, AegeanAir, 
Flydubai, AtlasGlobal, МАУ та Yanair (Україна) тощо). 

Компанії-лоукостери конкурують одна з одною, намагаючись 
запропонувати покупцям якомога більше можливостей купувати 
дешеві авіаквитки. За рахунок чого це можливо? На чому економлять 
перевізники, які використовують у своїй роботі лоукост-моделі? Чи 
впливає їх прагнення зробити квитки дешевими на безпеку перельотів? 

Сервіс. Лоукост-модель передбачає істоте зменшення 
авіакомпанією операційних витрат. Перше, чого позбавили пасажирів - 
звична розкіш. Не будемо забувати, що ще зовсім недавно авіапереліт 
був досить дорогим задоволенням, яке люди могли собі дозволити не 
так вже й часто. Поступове зниження переліку послуг і позицій в меню 
бортового харчування неминуче.  

Взаємовідносини з аеропортом. Більш низькі ціни на аеропор-
тове обслуговування – ще один ключ до зменшення витрат і цін 
авіаквитків. У той час, коли великий аеропорт користується зави-
щеним попитом авіакомпаній і встановлює високу ціну на свої 
послуги, альтернативні авіавузли часто більш демократичні у політиці 
ціноутворення. Якщо в місті є тільки один аеропорт, авіакомпанія-
лоукостер може вибрати в якості місця базування повітряний вузол в 
іншому місті. Правда, це актуально тільки для країн із розвиненою 
мережею аеропортів. 

«Безкласовий» салон. У більшості бюджетних авіакомпаній не 
розділяють слон на «бізнес» і «економ». Борт літака у перевізника-
дискаунтера нагадує міжміський автобус. Такий підхід зменшує 
витрати на дизайн і підтримку систем бронювання. 
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Близько чи далеко? Лоукостери рідко організовують далеко-
магістральні рейси. Замість цього вони назначають максимальну 
кількість близькомагістральних рейсів, намагаючись дати можливість 
пасажирам зіставити їх між собою. Ось чому транзитні польоти із 
кількома пересадками часто обходяться дешевше. 

Прямі продажі. Продаж на Інтернет-сайті чи в касах економлять 
гроші на великій мережі агентів. Будь-яка форма посередництва під 
час реалізації квитків робить їх дорожчими, тому єдиний спосіб 
зробити їх доступними – відмовитися від послуги продавців. 

Безпека. Світова статистика стверджує, що ймовірність 
потрапити в катастрофу, літаючи літаками дискаунтерів, не вища й не 
нижча, ніж при використанні послуг національного перевізника. У 
більшості цивілізованих країн діють жорсткі вимоги у сфері авіаційної 
безпеки. Вони не дозволяють дискаунтерам нехтувати інтересами 
пасажирів і робити перельоти більш ризикованими.  

У чому ж переваги та недоліки таких перельотів для українців? 
Доступна ціна. Лоукост-перельоти – найдешевші. І справді, ціни 

квитків у 2-3 рази нижчі, ніж у традиційних перевізників.  
Онлайн-продаж та цінова політика. Ще одним вагомим плюсом 

лоукостів є можливість покупки квитків онлайн, у зручний час і в будь-
якому місці. На сайтах перевізників можна скористатися акційними 
пропозиціями і знижками, які вони пропонують своїм пасажирам. 

Додаткові бонуси. У лоукостерів є ще немало приємних бонусів. 
Одне із головних правил – «чим швидше, тим дешевше». Іншими 
словами, квитки, куплені за кілька місяців до перельоту, будуть 
набагато дешевшими, ніж ті, які купують за 10 днів або за тиждень.  

Ніяких затримок. Оскільки перебування лайнера в аеропорті – 
послуга затратна, то лоукост-рейси є одними із найбільш 
пунктуальних. Їх рідко можна затримати, тільки у випадку форс-
мажорів (погодні умов,  критичні ситуації в країні). Крім того, час між 
прибуттям лайнера в аеропорт та наступним рейсом може складати 
тільки півгодини, оскільки зупинка на землі –  витрати, які компанії 
знижують до мінімуму. 

Недоліками ж є: практично відсутність комфорту традиційних 
авіаперевізників; харчування і напої – все за додаткову плату;  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  
У ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ 

 
Розвиток транспорту є невід’ємним елементом розвитку 

сучасних підприємств і економік загалом. З розвитком різноманітних 
технологій по всьому світу транспортна логістика також стала 
суб’єктом використання різноманітних інформаційних систем. 
Найбільш важливого значення в даній галузі досягло застосування 
супутникових технологій навігації і зв’язку. 

Більшість систем управління транспортом використовують дані 
з глобальної супутникової радіонавігаційної системи GPS, яка була 
розроблена у США з метою пасивного визначення рухомих об’єктів 
(без випромінювання спеціальних радіонавігаційних сигналів 
транспортним засобом) [1]. 

Одним із найвідоміших прикладів є системи TMS 
(Transportation management system), які дозволяють здійснювати 
планування і контроль на кожному етапі процесу транспортування в 
залежності від особливостей вимог фірми-замовника. Основними 
функціями даних систем є: розподіл завантаження транспорту, 
побудова оптимальних маршрутів,  формування документація для 
відвантаження та відправки, облік повного циклу переміщення 
вантажів, контроль місця розташування транспортного засобу в 
певний момент часу і статус доставки. Дані системи дозволяють 
формувати різноманітні звіти Також TMS може бути інтегрованою із 
різними складськими модулями і ERP-системами [3]. 

Одним із видів TMS - система Qguar TMS – системний модуль, 
який підтримує планування, моніторинг і розрахунок вартості 
перевезень в схемах дистрибуції різної складності. Оптимальне 
планування маршрутів, розвантажувально-навантажувальних робіт, а 
також інші функції роблять модуль Qguar TMS потужним 
інструментом автоматизації транспорту не лише для диспетчерів. 
Транспортна логістика на основі TMS модуля має тісний взаємозв’язок 
з іншими модулями Qguar, насамперед із Qguar WMS. Завдяки цій 
інтеграції підприємство отримує автоматизацію транспортної і 
складської логістики[4]. 

Новинкою у світі транспортної логістики стали сенсори, які 
зчитують і сигналізують про рівень температури і освітлення та інших 
умов зберігання вантажу і передаютьінформацію про його місце 
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розташування в даний момент. Здатність визначати рівень освітлення і 
важливою ознакою дотримання рівня безпеки вантажу, який вказує, чи 
вантаж був розпакованим до його отримання клієнтом. Якщо такий 
випадок трапляється, вантажовідправники одразу отримують 
сповіщення, яке дозволяє їм нагайно реагувати на проблему. 

Іншим відомим програмним забезпеченням у транспортній 
логістиці вважають: «ePROMIS Transportation&Logistics», «LogiNext 
Mile», «3PLink», «Transcount», «Synapse», «TrakIT» та «Cargonet». 

Серед списку програмного забезпечення, яке знайшло своє 
застосування в Україні можна виділити«Antor LogisticsMaster».  Дане 
програма дозволяє планувати маршрути руху транспорту, враховуючи 
моделі транспортної мережі, пропускну здатність шляхів і окремі міські 
зони, а також включає в себе такі показники, як параметри вантажу і 
особливості його транспортування. Ця система використовується під 
назвою «АСТОР: TMS». Даним продуктом користуються такі фірми, як 
«PeosiCo», «Metro Cash&Carry», «The Coca Cola Company»,» Groupe 
Danone», «Nastle S.A.», ТМ «Хортиця», «Славутич». 

Також на українському логістичному ринку використовуються 
такі програмні продукти: «MapXPlus Distribution», «1С БІТ», 
«Logist.ua» [2]. 

Отже, сучасні тенденції розвитку технологій зробили свій 
внесок у розвиток логістики. Так, на допомогу усім відомим системам 
ERP та MRP прийшли новіші програмні продукти, які можуть їх 
доповнити або навіть замінити. Безумовно, використання такого 
програмного забезпечення здатне приносити неабияку користь 
підприємства, зменшуючи витрати та значно збільшуючи їх логістичну 
ефективність. 

 
1. Скорик Є.Т., Кондратюк В.М. Застосування супутникових 

технологій навігації та зв’язку в автотранспортній галузі. – Наука та 
інновації. 2007. Т. З. №1. С 67-83. 2. Системи та програми для 
логістики керування транспортом - [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://msb.aval.ua/business_it/logistic/. 3. Shipment monitoring 
technology: Picking up the signals - [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.inboundlogistics.com/cms/article/shipment-
monitoring-technology-picking-up-the-signals/. 4. How Vehicle Tracking 
Helps the of Logistics Industry Evolve - [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://trackimo.com/tracking-for-logistics-industry/ 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИКИ СПОРТУ 

 
Організація спортивної події є важливим етапом в будь-якому 

спорті і потребує складних логістичних розрахунків для успішного 
проведення. Кожен учасник має вчасно прибути у визначене місце в 
оптимальній фізичній і моральній формі разом з необхідним 
екіпіруванням та додатковим устаткуванням без затримок, втрат або 
пошкоджень. Це створює складне завдання організатору-логісту 
провести необхідні розрахунки та спланувати подію на високому рівні. 

Одним з важливих моментів в логістиці спортивних подій є те, 
що саме і кого саме необхідно буде перевозити. Спортсмени вимогливі 
до умов транспортування та потребують високого рівня сервісу, а їх 
обладнання найчастіше є великогабаритним та може легко 
пошкодитись при транспортуванні.  

Логістика в спорті найчастіше представлена транспортною 
логістикою. Коли логіст отримує завдання на перевезення спортивного 
інвентарю, він повинен скласти план дій, який включає наступні 
розділи: обсяг перевезень в тоннах або тонно-кілометрів, кількість і 
тип автомобілів використовуваних для транспортування вантажу (з 
урахуванням особливостей наявних ресурсів для проведення 
вантажно-розвантажувальних робіт) пункти відправлення (місце 
розташування постачальника) і призначення (місце дислокації 
споживачів), основні техніко-експлуатаційні показники роботи 
автомобілів. До функцій логіста відносяться: розробка маршрутів 
перевозок; розробка оптимальних ланцюжків поставок для всіх типів і 
груп клієнтів; вибір оптимальних типів використовуваних 
транспортних засобів і логістичних каналів доставки замовлень 
клієнтам. 

У кожному виді спорту використовується свій 
інвентар. Розглянемо витрати з міста Львова на доставку кінного 
спорядження на змагання до міста Києва.  

Кінний спорт - змагання в мистецтві верхової їзди на коні. 
Сідла, вальтрапи, вуздечки, захист ніг, попони, збір до сідел, залізо, 
недоуздки / чомбури, все для роботи на корду, засоби по догляду за 
конем, батоги / бичі, та оренда спеціального автотранспорту. Це все 
обійдеться приблизно 15000 грн. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

  
Міська мобільність є однією із найскладніших завдань і 

викликів для міст, їх функціонування і розвитку. Населення міст 
зростає швидкими темпами та, за прогнозами ООН, досягне 67% 
всього населення землі у 2050 р. [1, с. 7]. На сьогодні 64% усіх поїздок 
відбуваються на території міських агломерацій, а до 2050 року, за 
прогнозами, їх величина збільшиться втричі [2, с. 5]. Проблеми 
зростання міської мобільності еволюціонують, оскільки змінюються 
звички жителів міст, види їх подорожей, зростають вимоги щодо 
якості пересування, його швидкості та прогнозованості, а також щодо 
захисту навколишнього середовища. Якщо місто виявиться не готовим 
до зростання кількості мешканців, транспортних засобів та зростаючих 
вимог його жителів і бізнесу щодо мобільності, то місто може 
опинитися на межі економічного і екологічного колапсу.  

За оцінкою міжнародних організацій, проблеми 
транспортування є одними з найважливіших викликів для 
функціонування міста і потребують найбільше інвестицій протягом 
наступних 5-10 років (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сфери, які потребують найбільших інвестицій у місті 
Джерело:[3] 

 
Доведений і популярний метод реалізації рішень у сфері міської 

логістики полягає у адаптації успішного досвіду відповідно до 
конкурентних переваг певного міста. Цей підхід дозволяє уникнути 
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частих помилок, які можуть бути зроблені на етапі планування, 
підготовки до здійснення, а також в ході реалізації відповідних 
заходів. Таким чином, для впровадження стратегії сталої міської 
мобільності в українських містах необхідно вивчати досвід успішних 
європейських міст.  

Високі темпи приросту населення і урбанізації приводять до 
стрімкого зростання потреби в транспортуванні та збільшення 
кількості транспортних засобів. Оптимізація системи організації та 
експлуатації міського транспорту сприяє дійсному зниженню витрат 
на енергію, зменшенню загроз, шуму, забруднення повітря на місцях, 
зниженню небезпеки нещасних випадків і викидів парникових газів у 
глобальному масштабі, що забезпечує економічне зростання галузі. 
Завданням сталого розвитку транспорту є підвищення добробуту 
населення і забезпечення здорової, надійної, економічної, соціальної та 
екологічної основи розвитку транспортної системи і для сьогодення, і 
для майбутніх поколінь [4]. Оскільки істотний відсоток доданої 
вартості (від 10 до 45 %) створюється саме в логістичних процесах [5], 
доцільним видається застосування логістичних підходів для 
управління логістичною системою міста.  

Отже, формування програм сталого розвитку міських 
транспортних систем дає змогу ідентифікувати та інтегрувати у систему 
комплексного планування питання, що пов’язані з підвищенням 
ефективності транспортної системи міста, зростанням міської мобільності, 
екологічними аспектами використання транспорту. 

 
1. World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. United 

Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. – 
UN. – New York. - 2014. – 28 pp. 2. Arthur D. Little. The Future of Urban 
Mobility 2.0. Arthur D. Little and UITP. - 2014. – 4 pp. 3. Megacities 
Challenges. Siemens. Bureau of Transport Statistics. – Munich. - 2007. – 67 
pp. 4. Sustainable Development: A. Renewod Effort by the OECD. -OECD 
Policy Brief. -1998. - № 86. 5. Крикавський Є. Інтеграція маркетингу і 
логістики в системі менеджменту / Є. Крикавський // Вісник Держ. 
ун-ту “Львівська політехніка”. Логістика. – Львів: Вид-во Держ. ун-
ту “Львівська політехніка”. – 2000. – Вип. 416. – С. 52–56.  
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ТЕНДЕНЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ 
 

На сьогоднішній день, враховуючи кризову ситуацію загалом в 
державі, та й у сфері економіки, зокрема, набувають актуальності 
питання щодо оптимізації діяльності та підвищення ефективності 
підприємств великого та малого бізнесу.  

Будь-яка українська виробнича або торговельна компанія в 
процесі свого розвитку стикається з вибором моделі розвитку такої 
важливої складової бізнесу, як логістика - розвиваючи логістику 
самостійно, або передаючи основні логістичні функції професійному 
провайдеру логістичних послуг. Одним з таких способів оптимізації 
системи управління, на думку авторів, є аутсорсинг. 

Аутсорсинг - це укладання договору між двома компаніями про 
передачу деяких функцій, завдань, бізнес-процесів. Організація, що 
переймає на себе певні функції, повинна професійно спеціалізуватися в 
даній сфері. Аутсорсинг має тривалий характер взаємодії, на відміну 
від разових послуг (наприклад, послуг обслуговування). У логістиці 
існує багато функцій, які можуть бути передані у вигляді аутсорсингу. 
Найбільш поширені такі типи: - виробничий аутсорсинг (має на увазі 
передачу іншій організації повністю або частково функції 
виробництва). Така форма бізнесу іноді називається контрактним 
виробництвом; - аутсорсинг бізнес-процесів (є найбільш глибокою 
формою аутсорсингу, яка передбачає тісну взаємодію між замовником і 
постачальником послуг); - аутсорсинг інформаційних технологій; - 
логістичний аутсорсинг (аутсорсинг постачання і збуту). 

Важливою, проте, не основною частиною аутсорсингових 
проектів є скорочення витрат. Завдяки переходу на аутсорсинг бізнес 
стає ефективнішим, а економічна вигода з'являється, тоді, коли 
правильно організований бізнес отримує додатковий прибуток. 

Коротко зупиняючись на розгляді переваг і недоліків 
логістичного аутсорсингу торговельного підприємства, слід зазначити, 
що до загальних переваг логістичного аутсорсингу належать такі: 

а) економічні: 1) зниження витрат (витрат) за рахунок скоро-
чення чисельності персоналу (адміністративного, технічного, обслу-
говуючого); зниження транзакційних витрат; зниження операційних 
витрат за рахунок економії, обумовленої ефектом масштабу і 
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централізацією; 2) підвищення ефективності основних бізнес-проце-
сів: компанія отримує можливість перетворити свої постійні витрати в 
змінні; 3) ефект розподілу ризиків; 

б) управлінські: 1) можливість зосередження основних ресурсів і 
уваги на основній діяльності, метою компанії і на задоволення потреб 
клієнтів; 2) можливість вивільнення ресурсів для основного бізнесу та 
інших цілей, вивільнення резервного фонду основного капіталу; 3) 
можливість поліпшення управління і контролю операційного 
управління; 4) можливість зміцнення потенціалу зростання і усунення 
ряду обмежень; 5) можливість усунення ряду проблем з персоналом 
(відсутність проблем з відпустками, відсутність через хворобу, 
небезпекою раптового звільнення ключових співробітників. 

в) техніко-технологічні: 1) можливість доступу до технологій і 
рішенням вищого рівня; 2) можливість використання спеціалізованих 
функцій, для виконання яких організація не має фахівців або ресурсів; 
3) можливість підвищення якості та надійності обслуговування. 

Попри зазначені переваги, існує також можливість ризиків під 
час застосування логістичного аутсорсингу, тобто недоліки: - 
можливість зростання витрат у разі передачі на аутсорсинг занадто 
багатьох функцій і процесів; витрати на утримання зовнішньої 
інфраструктури взаємодії з постачальниками аутсорсингових послуг; - 
можливість банкрутства аутсорсингової компанії; - загроза відриву 
керівної ланки від бізнес-практики; - навчання чужих фахівцям замість 
своїх; - небезпеку надмірної концентрації подібних технологічних 
бізнес-процесів в одних руках; - відсутність досконалої законодавчої 
бази для визначення і регулювання процесу аутсорсингу. 

Таким чином, враховуючи досвід міжнародних підприємств 
щодо вкорінення аутсорсингу у повсякденну практику, та беручи до 
уваги незадовільну ситуацію українського бізнесу, можна 
стверджувати, що застосування аутсорсингу має позитивні тенденції, 
при правильному провадженні якого, стає можливим здійснення 
антикризового управління. Основним джерелом переваг застосування 
аутсорсингу на теренах нашої держави, є можливість використання 
досвіду, ресурсів і компетенції інших компаній-партнерів для 
досягнення максимальної ефективності діяльності та ведення бізнесу. 

 
1. Костюк О.С. Напрями розвитку вітчизняного ринку 

логістичних послуг в контексті аутсорсингу / Костюк О.С. Возняк 
Г.С., Баумвальд Н. Б. // Щорічний науково-виробничий журнал 
«Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних 
засобів і поїздів». – Л. Випуск № 20. – К: НТУ, 2012. - С. 172 - 178. 
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КРАЩІ ПРАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ У СФЕРІ МІСЬКОЇ 
ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ 

 
Логістичний підхід управління містом дає змогу вирішити не лише 

проблеми пересування вантажoпoтoків та людей, але й інші проблеми 
міста пов’язані з містобудіванням, архітектурою, соціальними та 
екологічними питаннями. План міста має формуватися з урахуванням 
принципів логістики, що є основою для процвітання міста. 

Ключовими глобальними трендами, що впливають на логістику 
загалом та на міську логістику зокрема є [1]:  

1. Урбанізація міста; 
2. Погіршення умов навколишнього середовища;  
3. Розвиток інформаційних технологій; 
4. Розвиток транспортних технологій та інфраструктури; 
5. Економічна, політична і культурна інтеграція та глобалізація. 
Міська логістика повинна бути готовою задовольнити зростаючі 

потреби населення, а також зменшити можливі ризики, пов’язані зі 
зростаючою урбанізацією.  

Зростання кількості жителів міст із одночасним зростанням 
кількості транспортних засобів призводить до погіршення транспортної 
системи. Серед основних проблем у цій сфері варто виділити: 
перевантаження доріг і затори, недостатню кількість кільцевих доріг, 
низьку безпеку дорожнього руху, погану технічну інфраструктуру, 
поганий технічний стан громадського транспорту, низький рівень 
співпраці центральних і місцевих органів влади, недостатньо врегульо-
ване законодавство у цій сфері, обмежені ресурси для досліджень [2]. 

 
Таблиця 1 

Кращі практики реалізації рішень у сфері логістики міста 

Місто Проект Результат 
Вінниця Комплексна 

стратегія міського 
транспорту та 
просторового 
розвитку, 
концепція 

розвитку “м’якої” 
мобільності 

-зменшення кількісті автобусних маршрутів при 
незмінній кількості тролейбусних і трамвайних; 
- маршрутки взагалі не повинні перетинати центр 
міста; 
-рівномірний розподіл зупинок у центрі з 
максимальною відстанню між ними не більше  
400 м; 
-трамвайні/автобусні/тролейбусні зупинки зазвичаи  
суміщені. 
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Продовження табл. 1 

Місто Проект Результат 
Львів Проект 

розвитку 
громадського 
транспорту м. 
Львова 

- заміна, ремонт систем опалення та технічного 
устаткування в депо; 
- переоснащення тяглових електропідстанцій; 
- закупівля вживаних трамваїв для оновлення 
рухомого складу; 
- впровадження електронної системи 
документообігу, застосування сучасних 
технологій роботи диспетчерської служби. 

Житом
ир 

Зміни схеми 
руху 

громадського 
транспорту 

15 серпня 2017 року більшість маршруток 
перейшли на вулицю Котовського і вже за 5 
днів у ТТУ відчули різницю, їх дохід зріс на 
20% 

Тернопі
ль 

Будівництво 
паркінгу 

будівництво критого паркінгу для автомобілів, 
який, насамперед, буде призначений для 
стоянки автомобілів мешканців сусідніх 
будинків 

Джерело: власне опрацювання на основі [3,4] 
 
Міська логістика відіграє важливу роль в умовах обмеження 

доступу приватних автомобілів і вантажівок до центрів міст, 
пропонуючи, як альтернативу, громадський транспорт чи інші види 
екологічного транспорту і координацію вантажних перевезень. 
Логістика міста відіграє важливу роль у підвищенні мобільності, 
стійкості і впорядкованості міст у майбутньому.  

 
1. Смирнов І.Г. Про створення логістичних парків в Україні // 

Науковий потенціал світу – 2005: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф. Т.6. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – 
С.12-15. 2.Смирнов І.Г. Логістика: просторово-територіальний 
вимір. - К.: Обрії, 2004. -345 с. 3.Офіційний сайт консалтингової 
компанії McKinsey & Company [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.mckinsey.com. 4.Офіційний сайт компанії 
Binnenstadservice [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.binnenstadservice.nl. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В 
ЛАНЦЮГУ ПОСТАЧАННЯ 

 
В сучасному світі логістика виходить на новий рівень і займає 

чільну позицію в процесах ведення бізнесу, що пов’язано з 
орієнтацією на оптимізацію процесів по всьому ланцюгу постачання. 
Це спричинено стрімким розвитком технологій та збільшенням обсягів 
інформаційних потоків. Це призводить до того, що підприємства 
стикаються з проблемою обробки та синхронізації даних. Внаслідок 
цього їм необхідно провести реорганізацію, формуючи системи 
поділені за ієрархічними рівнями та функціональними особливостями і 
водночас інтегрованими в єдиний механізм.  

Основною інтегрованою інформаційною системою сучасності 
стала вдосконалена версія ERP-системи, яка включає в себе CRM, 
MRP, FRM, SCM і HRM-системи [1]. 

 Для сучасних ERP-систем характерним є розвиток нових 
функціональних можливостей, пов'язаний з виходом за традиційні 
рамки оптимізації та автоматизації транзакційних процесів всередині 
підприємства. В основному це стосується: 

o автоматизації логістичних ланцюжків (так звані процедури 
Supply Chain Management, SCM - управління ланцюгами поставок), 

o управління взаємовідносинами з клієнтами (Customer 
Relationship Management, CRM - управління взаєминами з клієнтами), -  

o планування потреб в матеріалах (Material Requirements 
Planning, MRP - планування потреб в матеріалах),  

o управління фінансовими ризиками використовуючи фінансові 
інструменти: операційний, кредитний і ринковий, валютний, ризик  
ліквідності, інфляційний, бізнес-ризик, правовий ризик, репутаційний 
ризик і т.д. (Financial Risk Management, FRM – управління фінансовими 
ризиками) 

o управління людськими ресурсами, що є формою HR 
програмного забезпечення, яке поєднує в собі цілий ряд систем і 
процесів, щоб забезпечити просте управління як робітниками так і 
інформацією (Human Resource Management, HRM – управління 
людськими ресурсами).  

При цьому традиційний контур управління, властивий ERP-
системі, тепер називають додатками back-office (або внутрішньою 
системою), а розширення, спрямовані "назовні" підприємства - 
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додатками front-office. Все це дало привід заявити про себе новій 
системі ERP, яка базувалась на новій концепції - обробка зовнішніх і 
внутрішніх даних підприємства (Enterprise Resource and Relationship 
Processing, або ERPII [2] 

Оскільки технології вдосконалюються і суспільство стрімко 
рухається вперед, управління ланцюгами постачання буде все більш 
і більш активно інтегруватись в Cloud-технології, які базуються на 
системі ERP II. Основною перевагою над системою ERP II є 
організація операцій, аналіз результатів та прийняття рішень в 
реальному часі, зберігання в собі великого обсягу інформації, які в 
подальшому можна використовувати для уникнення ризиків та вибору 
найоптимальнішого варіанту поведінки в тій чи іншій ситуації.  

У  різних галузях промисловості, хмари здійснюють 
революцію операцій, за рахунок оптимізації процесів і надання 
інформації в режимі реального часу. Оскільки всі сектори  
виробництва уже використовують хмарні системи, логістика також 
не стоїть на місці і рухається в ногу з часом та сучасними 
тенденціями. Вона використовує можливості збільшення потоку 
даних, інтегрованої комунікації і аналітики в режимі реального 
часу для ефективного управління логістичними потоками. Хмарна 
логістика покращує безперешкодне спілкування і співпрацю в 
реальному часі між різними ланками ланцюга постачання. 

 
1. «Implementation of Enterprise Resource Planning» - 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://bizxc.com/system/implem 
entation-of-enterprise-resource-planning/. 2. «ERP-системы» - 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.norbit.ru/products 
/groups/187.html  3. «Overview: Background for the Logistics Information 
System (LIS)» - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/3b/54b753128eb44ce10
000000a174cb4/content.htm. 4. «Simext Web based Supply Chain 
Management» - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. 
simext.com/. 5. «Система управління складом (WMS)» - [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу: http://rfidctp.com.hk/system /wms/. 
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РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПРОРИВ КОНЦЕПЦІЇ «ІНДУСТРІЯ 4.0»  
В ЛОГІСТИЦІ 

 
Сучасний світ розвивається швидкими темпами,  не стоїть на 

місці і розвиток інноваційних технологій ведення бізнесу. 
Розвиваються засоби та технології зберігання, обробки та передачі 
даних за допомогою Інтернету: хмари та хмарні обчислення, дротові та 
бездротові телекомунікаційні мережі і т.п. Використання таких засобів 
та технологій сприяє зростанню ефективності діяльності будь-якого 
підприємства не залежно від його розмірів (чи то мале торгове 
підприємство, чи то велике промислове виробництво).  

Взаємодія у бізнесі "людина-людина" ("Human to Human" — 
H2H) змінюється на взаємодії "машина-людина", "людина-машина" 
("Machine to Human" — М2Н) ("Human to Machine" — Н2М) та 
"машина-машина" ("Machine to Machine" — М2М). Наразі 
міжмашинна взаємодія дістала такого розвитку, що науковці та фахівці 
розвинутих країн світу почали говорити про початок Четвертої 
промислової революції (або Індустрію 4.0), сутність якої полягає в 
тому, що усі фізичні об'єкти будуть певним чином постійно 
підключені до єдиної світової інформаційної мережі з метою обміну 
інформацї між людиною без посереднього залучення її до цього 
процессу передання [1]. 

Завдяки індустрії 4.0 всі процеси можна буде оптимізувати і 
пришвидшити. Це полегшить працю робітників, скоротить відходи на 
виробництві та вподальшому зможе зробити його безвідходним та 
екологічно чистим, що є дуже вжлим для нас і природи. Завдяки цьому 
в людей з’явиться більше часу для обдумання нових планів та 
розвитку підприємства чи компанії. Логістика вийде на новий більш 
високий рівень розвитку і стане ключовим елементом функціонування 
не тільки підприємства, але і суспільства.      

 
1. Промислова_революція [Електронний ресурс] Джерело 

доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Промислова_революція  
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ЛОГІСТИКА В МАЛОМУ БІЗНЕСІ  

 
З науково-методичної та практичної точок зору організація 

взаємодії між продавцем і покупцем ресурсів є теоретично 
обґрунтованим і підтвердженим фактом, проте найчастіше увагу 
звертають на логістичні системи закупівель у великому бізнесі. 
Відсутність комплексного дослідження з організації закупівель та 
оцінки її економічної ефективності суб'єктами малого підприємництва 
означають актуальність обраної теми [1]. 

Перехід до ринкової економіки, що базується на приватній 
власності, централізованому розміщенні ресурсів, демократичному 
характері прийняття рішень, розподіл влади серед ряду різних 
інститутів і організацій, передбачає значний масштаб суспільно-
економічних перетворень. Особливе місце займають проблеми 
стабільного розвитку малого бізнесу, що грає в ринковій економіці 
значну роль. Вирішення цієї проблеми неможливе без адаптації 
організаційно-економічних форм і методів господарювання суб'єктів 
малого підприємництва до умов ринкової економіки. Важливою 
складовою, необхідної для вирішення даних проблем, поряд з 
маркетингом і менеджментом, виступає логістика. У зв'язку з цим 
основні висновки, практичні рекомендації та пропозиції щодо 
формування основних логістичних аспектів організації закупівель в 
сфері малого бізнесу дуже актуальні [2]. 

Метою даного дослідження є обґрунтування організаційно-
методичних рекомендацій щодо створення умов застосування 
логістичного підходу при здійсненні закупівель ресурсів суб'єктами 
малого бізнесу. Об'єктом є підприємства малого бізнесу, що 
функціонують в перехідній економіці, в тому числі і на ринку 
поліграфічної продукції. Предметом дослідження є економічні 
відносини, що виникають в процесі планування, організації і 
використання ресурсів суб'єктами малого бізнесу [1;2]. 

Нині в Україні кількість малих підприємств невелика, особливо 
в порівнянні з розвиненими країнами. Аналіз розвитку заходів 
державної підтримки показує, що в цілому робляться правильні 
рішення, спрямовані на поліпшення ситуації. Відзначимо вжиті 
рішення, спрямовані на поступовий перехід від державного 
регулювання окремих аспектів діяльності малого підприємництва до 
саморегулювання через підприємницькі спілки та об'єднання [2]. 
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Значимість проблеми ефективного використання ресурсів є 
ключовою при розгляді господарської діяльності фірми. У новому 
середовищі організаційний механізм фірми повинен пристосовуватися 
до вироблення рішень по іншим способам витрачання і розподілу 
ресурсів, що має на увазі застосування логістичного підходу та 
здійснення логістичної діяльності, як системного вдосконалення 
потокових процесів підприємства з метою скорочення його витрат та 
підвищення рівня обслуговування [3, c. 68]. 

На сучасному етапі конкурентної боротьби мале підприємство 
повинно діяти не тільки в своїх інтересах, а й враховувати стан 
економіки в цілому; ефективність суб'єкта малого бізнесу складається 
не тільки з досягнення приватних конкурентних переваг; облік 
слабкості економіки веде до усвідомлення економії капіталозатратних 
ресурсів. Виснаження природних ресурсів призведе до неможливості 
їх експорту, обмежуючи споживання імпортних товарів [1]. 

Досягнення  підприємством поставлених цілей значною мірою 
залежить від його економічного потенціалу, який охоплює наявні та 
приховані можливості, кількісний і якісний склад ресурсів, визначає 
стан підприємства в перспективі, шлях подальшого розвитку, 
потенційну прибутковість тощо [3, C.237-238]. 

Отже, якщо логістична функція малого підприємства дійсно 
полягає в тому, щоб внести вклад в підвищення конкуренто-
спроможності фірми, то вона повинна сконцентруватися на питаннях 
якості, витрат, обслуговування клієнтів і часу. З цієї точки зору 
основна увага має бути зосереджена на створенні бази постачання, яка 
розвиває ресурси постачальників для досягнення конкуренто-
спроможних переваг і набуває статусу найкращого клієнта з точки 
зору технології постачальників та витрат. 

 
1. Побудова логістики при невеликих обсягах [Електронний 

ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.itctraining.ru/biblioteka/logistika-ved/postroenie-logistiki-pri-
nebolshikh-obemakh/. 2. Малий бізнес: проблеми та перспективи 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.nisse.ru/business/article/article_1536.html?effort=. 
3.Крикавський Є.В Економіка логістики: навч.посібник / Є.В. Кри-
кавський, О.А. Похильченко, Н.В.Чорнописька, О.С.Костюк, 
Н.Б.Савіна, С.М.Нікшич, Л.Я.Якимишин; за заг.ред. Є.В. Крикавського, 
О.А. Похильченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.-
640 с.–(Сер. «Світ маркетингу і логістики».-Вип.7). 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОБОТОТЕХНІКИ У ЛОГІСТИЦІ 

 
У теперішніх умовах ми не можемо уявити наші будні без 

кмітливих машин, які проникли на робочі місця, дозвілля та побут. 
Практично перед усіма сферами бізнесу стоїть вирішення питання, у 
що варто інвестувати, у людський чи технічний ресурс.  

Прогресивний розвиток науки та техніки зумовив формування 
та впровадження робототехніки  – прикладної науки, що опікується 
проектуванням, розробкою, будівництвом, експлуатацією та 
використанням роботів, а також комп'ютерних систем для їх 
контролю, сенсорного (на основі вихідних сигналів давачів) 
зворотного зв'язку і обробки інформації автоматизованих технічних 
систем (роботів). Дана наука орієнтована на створення роботів і 
робототехнічних систем, призначених для автоматизації складних 
технологічних процесів і операцій, у тому числі таких, що 
виконуються в недетермінованих умовах, для заміни людини під час 
виконання важких, утомливих і небезпечних робіт, що актуально для 
логістичних операцій, які мають за мету оптимізувати перебіг процесів 
на підприємстві та його витрати. 

Автоматизація логістичних послуг є наслідком необхідності 
адаптації до економіки, яка керується замовниками, що вимагають 
більшої гнучкості та швидкості, ніж будь-коли раніше. Саме тому 
робототехніка буде відігравати таку провідну і неминучу роль у 
майбутньому логістичних послуг [1]. 

Основними причинами, або ж позитивними сторонами, 
використання роботів в логістиці є: 

• підвищення продуктивності праці, яке полягає в тому що 
робот може здійснити більшу кількість операцій ніж людина; 

• зниження навантаження робочої сили, відповідно роботи 
виконуватимуть без залучення робітників, що призведе до 
зменшення обсягу навантаження на робітника та витрат на 
його оплату праці; 

• зменшення часу підготовки вантажу до  доставки (як тільки 
замовлення буде сформоване, одразу розпочнеться 
підготовка до його реалізації); 

• зменшення помилок (можливість роботів записувати 
величезні суми даних та перевіряти ці дані із великою 
точністю призведе до зменшення помилок, у результаті 
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необхідність зворотніх логістичних процесів також 
зменшиться, оскільки вони обертаються навколо неточного 
виконання замовлення) [2]. 

Дослідження компанії  Deutsche Post DHL Group, яка є одним з 
найкрупніших у світі поштових та логістичних операторів, показують, що: 

1. 80% поточних складів вручну працює без підтримки 
автоматизації. Такі склади розглядали вимоги щодо збільшення 
продуктивності і пропускної здатності шляхом підтримки 
існуючих працівників. 

2. 15% поточних складів механізовані. На додаток до технології, 
що використовується в ручних складах, ці розподільчі центри 
також використовують конвеєри, сортувачі, та інше 
механізоване обладнання для подальшого підвищення 
продуктивності існуючої робочої сили. 

3. 5% поточних складів автоматизовані. Саме ці автоматизовані 
склади, як правило, високо механізовані середовища, які все 
ще використовують людей у ключових функціях. 

Основними прикладами використання робототехніки у прогресивних 
логістичних операторів, на нашу думку, можуть бути: 

• робот-розвантажувач. Багато товарів перетинають океан в 
стандартизованих транспортних контейнерах. Більшість цих 
товарів завантажуються від підлоги аж до стелі контейнера. 
Коли контейнер приходить до порту, він завантажується на 
вантажівку і відправляється до розподільного центру. По 
приїзду вміст контейнера, як правило, розвантажується вручну, 
це трудомісткий процес який може тривати кілька годин. В 
спробі вирішити цю проблему, був розроблений спеціальний 
робот. Він розташовується перед контейнером для 
розвантаження і використовує свій лазер для сканування всіх 
коробок. Комп'ютер потім аналізує різні розміри посилки і 
визначає оптимальну послідовність розвантаження. Робот 
забирає коробку і розміщує її на конвеєрі транспортує виріб з 
контейнера в сортувальний центр, у далі рухається вперед, 
оскільки він працює до повного розвантаження вантажівки; 

• роботи-збирачі. Працівники як правило витрачають багато часу, 
для того щоб зібрати певні предмети зі складу. Для вирішення 
цієї проблеми можна створити спеціальні роботи-збирачі.  Ці 
роботи забиратимуть з полиць товари і довозитимуть всю 
полицю до працівника якому вона необхідна при цьому 
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працівник залишатиметься на одному місці. Після того як 
працівник забрав необхідні предмети, робот повертається, а на 
його місце приходить інший. Це так звана CarryPick Swisslog 
мобільна система. У даний час ця система дуже капіталомістка і 
вимагає купівлі багатьох необхідних елементів таких як, 
доріжки, ліфти, конвеєри та ін., а також залучення великої 
кількості працівників, для того щоб вибирати необхідні 
предмети з полиці; 

• робот для відбору товарів з коробки. Типово стаціонарний 
промисловий робот, який зачеплений всередині традиційного 
конвеєра та використовує камеру для ідентифікації елементів в 
коробці він вибирає продукт і розміщує його на конвеєрі. Робот 
може забрати до 2400 пунктів на годину в залежності від 
характеристики продукту та профілю замовлення; 

• fetch робот.  Може рухатись по складі і здійснювати вибір 
товару з полиць. Кожен такий робот  має камеру і  руку за 
допомогою якої він може здійснювати вибір; 

• робот-Бакстер. Призначений для безпечної роботи людей, має 
дві руки з пластику та датчики в суглобах, щоб відключити 
руки, якщо вони потраплять щось. У Бакстера є датчик в голові, 
який сканує все навколо, завдяки чому робот сповільнюється 
якщо наблизяться люди, і має три вбудовані камери, що 
використовує для ідентифікації та підбору об'єктів. Такий робот 
може бути ідеальним для упакування товару; 

• дрони, які можна використати для того, щоб доставляти свою 
продукцію до споживачів, або, щоб вести облік товарів на 
складі; 

• роботи для доставки посилок, які можуть їздити по тротуарах із 
швидкістю 6 км/год та доставляти пакети безпосередньо до 
споживачів. Їх можна використовувати переважно у роздрібній 
торгівлі. Клієнти обирають час доставки товару, відстежують 
місцезнаходження робота, а після прибуття лише споживач 
може його розблокувати за допомогою власного телефону. 
Також можливо передбачити, що робот буде їздити автономно, 
в той час, як він буде контролюватися операторами, які 
можуть втрутитися, щоб забезпечити безпеку[3]. 
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У порівнянні з центрами розподілу сьогоднішнього дня 
робототехнічні склади стануть складами нашого майбутнього, зокрема і у 
логістиці. Ці високомасштабні об'єкти будуть більш гнучким і швидшими; 
досягнуть вищої продуктивності у поєднанні з  підвищеною якістю. 

Нові операції включатимуть різні типи роботів кожен з яких 
виконуватиме певну роботу, таку як розвантаження вантажних 
автомобілів, упаковку, збір замовлень, перевірку запасів, або доставку 
товарів. Більшість цих роботів стануть мобільними і автономними, але 
координуватимуться через розширені системи управління складом і 
будуть обладнані програмним забезпеченням для планування руху запасів 
і виконуватимуть замовлення з високим ступенем точності. За 
працівниками залишатимуться компетенції ремонту роботів, здійснення 
контролю за їхньою діяльністю і удосконалення. 

Отже, можна зробити висновок, що за технологією робототехніки 
стоїть майбутнє. Бізнес-лідери повинні зрозуміти, приймати та розвивати 
цю технологію і починати планувати день, коли вона забезпечить 
життєздатність усього ланцюга поставок для їх продукції. Прогноз та 
перспективи розвитку робототехніки дуже позитивні та світ логістики 
отримає лише вигоду від майбутніх досягнень у цій сфері. 

 
1. Robots in the Future of Logistics, 2015[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://www.nelmia.com/node/43. 2. Автоматизация 
логистики для заводов будущего, 2015[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://robo-hunter.com/news/avtomatizaciya-logistiki-dlya-zavodov-
budushego. 3. 3. Robotics in logistics. a DPDHL perspective on implications 
and use cases for the logistics industry[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_in
sights/dhl_trendreport_robotics.pdf 
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ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ  

ПОШТОВО-ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ УКРАЇНИ  
 

Час – це гроші. Саме тому суспільство цінує свій час не менше, 
ніж гроші. Так було, і так є. Втім, тут і криється головна особливість в 
роботі вітчизняних поштових операторів. Українці люблять дешево, 
але хочуть швидко. І те, і інше, як правило не подається в комплекті. 
"Якщо ціна невисока, якість точно кульгає..."[1]. 
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На ринку поштової логістики в Україні діє велика кількість 
учасників. Найбільшу частку ринку у сфері CEP – сфера логістичних 
операторів, що займаються кур’єрством, експедицією та поштою, 
мають такі українські компанії, як «Укрпошта», «Нова пошта», «Ін-
тайм», «Міст-експрес» та іноземна німецька компанія «DHL». 
Наведемо їх коротку порівняльну характеристику нижче. 

За мережею відділень лідером ринку є «Укрпошта», з кількістю 
понад 14000 відділень, за нею іде «Нова пошта» (понад 3740), «Ін-
тайм» (понад 2075), «Міст експрес» (1700) та «DHL» (6 офісів та 26 
представництв).  

Для співставлення цін на послуги досліджуваних поштових 
використаємо два варіанти вантажів:  

1. посилки розмірами 10х10х10,  масою 10 кг з Києва до Львова 
з кур`єрською адресною доставкою; 

2. вантаж розмірами 100х100х100, масою 31 кг, оголошеною 
цінністю 3000 грн та упакуванням на палету (+стрейч плівка) з Києва 
до Львова кур`єрською адресною доставкою.  

Відтак, вартість перевезення (1) та (2) варіантів «Укрпоштою» 
становить відповідно 31,2 грн та 1173,5 грн, «Новою поштою» - 65 грн 
та 1165 грн, а компанією «DHL» - 550 грн та 6670,8 грн.  

Ще одним критерієм порівняння учасників ринку поштово-логіс-
тичних операторів доцільно обрати обсяги перевезень. Так, «Укрпошта», 
маючи високий потенціал розвитку за попередніми критеріями, за 
обсягом перевезень суттєво відстає від своїх конкурентів. Лідером є 
«Нова пошта», яка завдяки, насамперед,  розвиненій стратегії марке-
тингу здійснює найбільшу кількість поштово-логістичних перевезень. 
Щодо компанії «DHL», то вона має абсолютно не конкурентно-
спроможні показники для вітчизняних клієнтів, оскільки більшою 
мірою зорієнтована лише на іноземний ринок, який перевозить вантажі 
в Україну. 

В цілому, основною структурною тенденцією ринку поштово-
логістичних операторів є постійне зростання кількості нових компаній, 
які виходять на ринок, в той час як технологічною тенденцією  є 
зростаюча роль автоматизації та нових технологій в доставці. Відтак, 
для того, щоб «залишатися на плаву» необхідно йти «в ногу з часом», 
впроваджувати нові інноваційні проекти, вкладати гроші на 
інжиніринг та слідкувати за змінами, як в логістичній так і в науково-
технічній сфері.  

Як вважає більшість експертів ринку, майбутні конкурентні 
переваги поштово-логістичних операторів в першу чергу пов’язані із 
вдосконаленням доставки «останньої милі», впровадженням принципів 
«e-commerce», швидкою доставкою протягом однієї- двох діб. 
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В цьому напрямі, зокрема, конкретні кроки вже робить одна із 
досліджуваних нами компаній «Укрпошта», яка, наприклад, у вересні 
2017 року запустила чат-бота, у жовтні цього ж року увійшла в ЕВА – 
Європейської Бізнес Асоціаціації, намагається впроваджувати 
«SmartBox» та прагне стати першою, хто використовуватиме 
поштовий дрон [2]. Інший поштовий оператор - «Нова пошта» в кінці 
листопада планує відкрити новий автоматизований термінал – 
найбільший сортувальний цех з політикою мінімізації ручної праці, а 
також веде роботи з тестування безпілотних посилок безпілотними 
автомобілями («наземними» дронами) та готовий не лише вкладати 
гроші в розвиток інжинірингу, але і перетворитись на інжинірингову 
компанію [3]. 

 
1. Ринок доставки: чи альтернатива лідерам? [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-
economy/211-1474-rinok-dostavki-ci-e-alternativa-lideram.html  
2. Підсумки e-congress 2017: обмін досвідом, запуск нових продуктів і 
штучний інтелект в е-commerce, 06.10.2017 [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: http://logist.fm/news/pidsumki-e-congress-2017-obmin-
dosvidom-zapuskno-vih-produktiv-i-shtuchniy-intele-kt-v-e. 3. Майбутнє 
поштової логістики в Україні та світі: що лідери ринку 
впроваджують уже сьогодні, Гребеник К., 12.10.2017 [Електронний 
ресурс] // Режим доступу: https://mind.ua/publications-/20177428-
majbutne-poshtovoyi-logistiki-v-ukrayini-ta-sviti-shcho-lideri-rinku-vprova-
dzhuyut-uzhe-sogodni.  
 

Петришин Я. Т.  
МЕ – 34, ІНЕМ 

Науковий керівник - к.е.н., доц. Костюк О.С. 
 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВАНТАЖІВ 

 
Велика частина підприємств, які існують на Україні з кожним 

роком збільшують кількість врожайності своїх полів. Тим самим вони 
стикаються з проблемою перевезення вантажів. Найкращій спосіб 
розв’язання цієї проблеми є створення при сільських підприємствах 
власного логістичного комплексу, який буде задіяний на 
транспортуванні сільськогосподарських вантажів. 

Крім того, відкриття власного автопарку при сільськогоспо-
дарських підприємствах є дуже актуальною проблемою, бо це:  - 
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дозволить задовольнити попит у транспортній послузі в період збору 
урожаю; - забезпечить аграрні холдинги стабільними позиціями на 
ринковому просторі та збільшить рівень конкурентоспроможності 
підприємства серед інших учасників на даному сегменті ринку.; - 
забезпечить високий сервіс наданої послуги та стабільний обсяг 
перевезень, що дозволить отримати максимальний економічний ефект 
від реалізації цього проекту; - поліпшення якості здійснюваних 
перевезень [2]. 

Важливою ланкою транспортного процесу являється водій 
вантажного автомобіля транспортної компанії, що бере на себе 
зобов’язання доставки вантажу, оскільки саме від його дій залежить не 
тільки ефективність виконаної роботи, своєчасного вивезення 
сільгосппродукції з полів, а й виконання національної програми щодо 
забезпечення продуктової безпеки населення України [2]. 

Так, перша проблема, яка стає водію в перешкоді, - автодороги і 
під'їзні шляхи до місця завантаження (розвантаження), стан яких 
залишає бажати кращого. 

Друга проблема - несприятливі погодні умови. Протягом 
зимового періоду поточного року проїзд автотранспорту по території 
України був значно ускладнений у зв'язку саме з цією проблемою. 

Третя проблема стосується збоїв в оперативній роботі 
транспорту. Автопарки своєчасно не підготовлюють транспортні 
засоби до зимового режиму роботи (не проходять відповідні форми ТО 
і планового ремонту). Природньо, зниження температури моментально 
викликає поломки й несправності у вантажних автомобілях, технічний 
ресурс яких вже давно вичерпаний. 

Крім інфраструктурних проблем, ситуація з організацією руху 
на вантажних автомобілях ускладнюється якістю вітчизняного 
дизельного палива, яке складно використовувати при мінусових 
температурах [1]. Ще однією проблемою є - погіршення стану 
автодоріг через наднормативне завантаження транспортних засобів. 

Окрім того, що перевантаження автомобілів тягне за собою 
розбивання під'їзних шляхів та магістральних автодоріг, спосте-
рігається остаточне знищення технічного ресурсу транспортного 
засобу. На сьогоднішній день транспортне обслуговування 
сільгоспвиробників виконують транспортні компанії та приватні 
перевізники, які закуповують техніку, непридатну для міжнародних 
рейсів. 

Гостро стоїть питання технічного стану та поновлення всього 
транспортного парку, обслуговуючого внутрішні вантажні 
автоперевезення, оскільки існуючі комерційні тарифи не дають 
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можливості нараховувати амортизаційні відрахування на відновлення і 
оновлення транспортного парку в цілому [1]. 

З 2007 рокі спостерігається значне скорочення транспортного 
забезпечення, і з кожним роком це число іде ще більше в мінус. На 
сьогоднішній день відновлення даного дефіциту техніки не 
відбувається  [3]. 

Отже, на сьогоднішній день перевезення в сільському 
господарстві потребують значних змін і фінансування. Для того щоб 
покращити продуктивність сільськогосподарської галузі, насамперед слід 
вирішити проблеми транспортного сполучення.  Вирішення яких, принесе 
додаткові економічні вигоди та покращення надання сільсько-
господарських послуг. 

 
1. Холодова О. О. Сучасні проблеми перевезення сільськогоспо-

дарських вантажів у міжнародному сполучені / О. О. Холодова, О. В. Ку-
тья // Харківський національний технічний університет сільського 
господарства імені Петра Василенка). – С. 180 – 186. 2. Музильов Д. О. 
Основні аспекти створення транспортно - логістичного комплексу в 
газулі сільського господарства / Д. О. Музильов, О. В. Семенов. // 
Харківський національний технічний університет сільського 
господарства ім. П.Василенка. – С. 31 – 37. 3. Придюк В. М. Особливості 
організації перевезень сільськогосподарських вантажів автомобільним 
транспортом / В. М. Придюк. // Луцький національний технічний 
університет. – №28. – С. 68 – 72. 
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НАПРЯМИ ЗРОСТАННЯ МОБІЛЬНОСТІ У ЛЬВОВІ 

 
Мобільність – це будь–який спосіб або форма пересування, що 

сприяє зниженню рівня впливу на навколишнє середовище та 
пропаганді здорового життя. Для визначення міської мобільності 
застосовують індекс мобільності, який базується на двох основних 
критеріях: зрілості та функціонування. 

Основними напрямками зростання мобільності є підвищення 
якості громадського транспорту, його фінансової привабливості та 
умов функціонування, розвиток транспортної інфраструктури міста, 
скорочення обсягів шкідливих викидів та зростання інтенсивності 
поширення немоторизованих видів транспорту серед мешканців міста. 
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Найефективнішими напрямами розвитку міської мобільності 
міста Львова є: 

• запровадження електронного квитка в громадському 
транспорті; 

•  розширення мережі трамвайних гілок та тролейбусних ліній; 
•  будівництво велосипедних доріжок та об’єктів розпов-

сюдження комунальних точок велопрокату. 
Не менш важливу роль у зростанні міської мобільності відіграє 

впровадження системи контролю за рухом громадського транспорту та 
роботою техніки, що забезпечує ефективний та безпечний дорожній 
рух. Для цього у Львові було створено центр керування рухом 
громадського транспорту, який здійснює постійний нагляд та контроль 
за роботою 138 світлофорів, 31 з яких з гнучким чергуванням фаз. 
Згідно із стратегією розвитку міста до 2025 року у Львові передбачено 
значне збільшення частки громадського транспорту в структурі 
перевезень та стрімке зростання інтенсивності поширення екологічно 
чистих видів транспорту серед населення міста. Одним з амбітних 
проектів міської влади для підвищення комфорту та фінансової 
привабливості громадського транспорту є введення електронного 
квитка (смарт картки) [1]. 

Основними перевагами впровадження електронного квитка є: 
• електронний квиток запрацює одразу в усьому транспорті і 

проїзд буде можливий за допомогою спеціальної картки, яка спростить 
систему оплати проїзду. Передбачається, що поповнити карту можна 
буде будь яким зручним способом; 

• кошти за оплату проїзду будуть надходити офіційно, в 
повному обсязі, тож бюджет міста значно поповниться, а рух коштів та 
прибутки АТП стануть прозорими; 

• з впровадженням електронного квитка зміниться принцип 
оплати за послуги перевізників, вони отримуватимуть оплату не за 
кількість перевезених пасажирів, а за проїхані кілометри; 

• перевізники, щоб більше заробляти на одному кілометрі, 
мають оновити рухомий склад, щоб покращити умови проїзду. Це 
дасть можливість отримати більше маршрутів під час проведення 
тендеру; 

• оплата проїзду підлягатиме суворому контролю. Для цього до 
штату «Львівавтодору» залучатимуть контролерів. За новим законом – 
розмір штрафу буде у тридцятикратному розмірі від вартості квитка; 

•  для пільгової категорії населення також передбачені 
електронні квитки, але вартість оплати проїзду буде встановлена 
окремо; 
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• можливість пересідати з одного транспорту в інший, не 
переплачуючи (60-70 хв. – час, впродовж якого діятиме одноразовий 
квиток, за цей час можливо доїхати з одного кінця Львова до іншого); 

Львів у 2017 році вже вкотре доєднався до найбільшої 
європейської події з популяризації сталої мобільності: Європейського 
тижня мобільності (ЄТМ), який щороку святкують у понад 5 тисячах 
міст Європи [2]. Цьогорічною темою стала: “Екологічна, доступна та 
розумна мобільність”. На громадських слуханнях було розглянуто 
проблеми спричинені збільшенням кількості приватних автомобілів та 
шляхи їх вирішення на найближчі 2 роки. В рамках тижня мобільності 
було проведено підрахунок велосипедистів на дорогах Львова. Згідно з 
результатами, в час пік на кожному з досліджених напрямків за годину 
проїхало від 150 до 200 велосипедистів, що становить 1,3% від 
загальних людино-поїздок у розмірі. Зростання міської мобільності 
позитивно впливає якість життя мешканців міста,  комфорт їх 
пересування в межах міста, стан міської інфраструктури, впроваджен-
ня екологічно чистого міського транспорту та сталого розвитку міста. 

 
1.Офіційний сайт Львівської міської ради. - [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://dashboard.city-adm.lviv.ua. 
2.Офіційний сайт Львівської асоціації велосипедистів. -[Електронний 
ресурс]. - Режим доступу: http://lav.org.ua. 
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РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ ПАКУВАННЯ 
 
Сьогодні логістика пакування розвивається надзвичайно 

швидко. Оптимізація рис та характеристик «вантажної одиниці» 
забезпечує економію грошових коштів, що в річному підсумку можуть 
становити тисячі доларів. 

Упакування ми розуміємо в декількох аспектах. Якщо ми 
говоримо про упаковку у фізичному розподілі, ми зазвичай робимо 
відмінність між споживчою упаковкою і упаковкою для розпов-
юдження (транспортна або упаковка для перевезення). [1] 

Розглянемо розвиток логістики пакування молочної продукції, 
як один із найбільш вживаних товарів, який має ряд особливостей. 

За останні десятиріччя валове виробництво молока і молочних 
продуктів знизилось, але випуск фасованої молочної продукції в 
різноманітній упаковці зріс. Раніше для молока, сметани, інших 
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кисломолочних продуктів використовували скляні пляшки із 
закупорюванням фольгою. Скло добре зберігає натуральні властивості 
молока. Актуальним було і багаторазовість використання такої 
упаковки або ж можливість 100% вторинної переробки. Сьогодні таке 
пакування не є актуальним, тому що воно породжує додаткові витрати 
та знижує технічну та транспортну податливості (витривалість до умов 
та наслідки переміщення). Це пояснюється тим, що скло збільшує 
розмір та вагу одиниці продукції, і є великий ризик пошкодження 
упаковки.  

Зараз використовується різноманітна упаковка за місткістю, 
формою і використаним пакувальним матеріалом, а також з 
поліпшеною яскравістю і привабливістю. Вимоги до упаковки 
молочної продукції в багатьох аспектах більш жорсткі, ніж для інших 
харчових продуктів. Вона повинна мати: 

 високу механічну міцність; 
 бути стійкою до старіння; 
 відрізнятись жорсткістю або еластичністю (залежно від 

функціонального призначення упаковки, виду фасувально-
пакувального обладнання); 

 здатністю до зварювання і забезпечення герметичного 
сполучення. 

 Пакувальні матеріали мають бути з відповідною газо-, паро-, 
водо- і ароматонепроникністю, вологоміцними і жиростійкими. Всі 
пакувальні, закупорювальні матеріали і споживча тара повинні бути 
інертними по відношенню до продукту і при контакті з ним не 
виділяти шкідливих для здоров’я людини речовин. 

На даний час в багатьох країнах світу, для пакування 
розливного молока використовують картонну чи полімерну тару 
відповідних форм та місткості. Молоко розливають у пакети з 
поліетиленових або багатошарових плівок, кисломолочні продукти у 
пакети із комбінованих матеріалів на основі картону або 
термоформовану упаковку із полістиролу і поліпропілену, що 
закупорюється кришками із цих самих матеріалів або із алюмінієвої 
фольги. Таке пакування зменшує загальну масу товару (порівняно із 
скляним), що є важливим, якщо процес завантаження і розвантаження 
вантажу не механізований.  За іншою технологією пакети можуть бути 
зроблені із двох плівок, зварених з чотирьох сторін, або ж виготовлені 
із «рукава» з двох сторін, звареного поперечними швами. Це дозволяє 
зробити товар компактним, відповідно збільшити обсяг однієї 
поставки, а це вже вигоди від обсягів. З іншого боку шви збільшують 
ризик пошкодження пакування.[2] 
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Всі ці елементи упакування покращують показники транспор-
табельності продукту та забезпечують зберігання якості продукту.   

Таким чином бачимо, що розвиток логістики пакування не 
стоїть на місці. Останньою інноваційною розробкою для молочної 
продукції є біорозкладна полімерна гнучка упаковка, тобто упаковка, 
що здатна до біологічного руйнування. Вона дозволяє оптимізувати всі 
логістичні процеси, пов’язані як з прямими матеріальними потоками, 
так й із зворотніми, забезпечуючи сталий розвиток логістичних систем 
підприємств. 

  
1. Тара та упакування – один з елементів логістики/ Кальченко 
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виробів / [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
https://studfiles.net/preview/5119142/page:56/#92. 3. Компанія «Tetra 
Pak» / [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
https://www.tetrapak.com/ru/packaging 
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 студ.гр. МЕЛГ-11 
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3D ДРУК: РОЗРУХА ЧИ ПОСТУП ЛОГІСТИЧНОГО СВІТУ  

 
Нещодавно міжнародний логістичний оператор DHL представив 

результати досліджень логістичних трендів (Logistics Trend Radar),  де 
висвітлив адитивну технологію як впливовий фактор у логістичному 
ланцюзі та передбачає її подальший розвиток і колосальний вплив на 
логістичний світ [1]. 

Адитивна технологія або ж 3D друк – технологія, яка за 
допомогою спеціальної системи нагрівання та охолодження, здатна із 
«мотку» необхідного матеріалу шарами надрукувати необхідний 
предмет раніше змодельований у програмах 3D графіки. 

Ще з далекого  2008 р. 3D технологія поступово завойовувала 
своє місце у виробничому світі, а вже з 2015 р. вона показалась поруч з 
домашнім принтером. З кожним роком  адитивна технологія (3D друк) 
набуває популярність через зручність виготовлення потрібного товару 
у темпі «вже і зараз», створюючи ще один «блакитний океан», вплив 
якого значно може змінити теперішнє бачення на виробництво. 

Для визначення ваги 3D-технології у логістичному світі 
спочатку необхідно визначити переваги та недоліки її як такі. На 
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підставі вивчення [1,2,3] було узагальнено такі переваги адитивної 
технології:  

⇒ безвідходне (маловідходне) виробництво;  
⇒ гнучкість технології виробництва;  
⇒ індивідуалізація продукту;  
⇒ виробництво «у точці продажу»;  
⇒ гнучке виробництво;  
⇒ зменшення викиду СО ;  
⇒ адаптивність;  
⇒ виробництво на замовлення;  
⇒ конкурентоспроможність;  
⇒ зменшення податкових сплат. 
Окрім значних переваг адитивна технологія несе за собою також 

недоліки, а саме:  
⇒ не можливість масового виробництва;  
⇒ «груба» структура виробів;  
⇒ неконтрольованість безпеки виробів;  
⇒ ніхто не несе відповідальність за якість виробу;  
⇒ проблеми інтелектуальної власності [1,2,3]. 
Виходячи з наведених позитивних і негативних сторін можна 

визначити, що технологія є дуже привабливою для інвесторів, адже 
зміна структури виробництва значно зменшує логістичні операції, та 
навіть знищує логістичний ланцюг. Не можливість масового 
виробництва лише вказує на напрямки розвитку технології. 

Так, при виробництві товарів «вдома» майже повністю забирається 
складська логістика, яка була необхідна при традиційному виробництві 
для складання напівфабрикатів та готової продукції, транспортна 
логістика полягатиме лишень у забезпеченні «картриджем» для принтера, 
а «виробництво у точці продажу» ілюмінує весь процес транспортування, 
адже воно вже не буде потрібним. Перенесення виготовлення товарів на 
3D принтерах розірве зв’язок розвинених країн з малорозвиненими, що 
залишить осторонь багато зовнішньоекономічних логістичних каналів 
ізолюючи кожного учасника [3]. 

Логістика у світі 3D принтера видозміниться від  виробництва 
необхідних деталей, комплектуючих для індивідуальних замовлень, як 
починає себе позиціонувати технологія у сфері логістики на даний 
момент, до повної заміни традиційних способів виготовлення 
продукції [4]. Розвиток адитивної технології посприяв створенню 
нового ринку і діяльність його є ще не відомим, проте із всесвітнього 
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досвіду ми можемо зробити висновок     ін’єкція нової технології є 
лише поступом для логістичного світу. Задоволення мети логістики – 
оптимізації ресурсів підприємства – лише підтверджує позитивний 
вплив 3D друку загалом. 
 

1. Исследование логистических трендов – Режим доступу: 
http://logist.fm/publications/issledovanie-logisticheskih-trendov 2. Will 3D 
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https://www.linkedin.com/pulse/3d-printing-impact-express-logistics-industry-p-
graceson-paul 3. 3D printing and the future of supply chain– Режим доступу: 
http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_tr
endreport_3dprinting.pdf 4. DHL: How 3D printing is disrupting the logistic 
industry – Режим доступу: http://www.supplychaindigital.com/logistics/dhl-
how-3d-printing-disrupting-logistics-industry 
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ОСНОВНІ РУШІЇ РОЗВИТКУ ПОСЛУГИ ФУЛФІЛМЕНТ 

 
Орієнтуючись на запит клієнта, вкінці 2015 року на 

українському ринку з’явилася відносно нова бізнес-послуга – 
фулфілмент (з англ. fulfilment) – яка у світі набула популярності 
завдяки прогресивним рішенням у логістиці компанії Amazon. 

Фулфілмент розглядається, як повний комплекс послуг 
логістики для компаній, що працюють у сфері e-commerce, тобто це 
доставка товару від виробника до кінцевого покупця. Мета послуги – 
звільнити час клієнтів для того, щоб вони могли зосередитися 
виключно на продажах. На сьогоднішній день, фулфілмент як повний 
комплекс операційно-складської обробки замовлень для інтернет-
магазинів включає: прийом товарів від постачальників, зберігання на 
складі, комплектація і упаковка, відвантаження замовлень на доставку, 
доставка власним транспортом або контроль доставки поштовими 
компаніями, обробка повернень. 

Рушіями послуги фулфілмент в Україні вважаються компанії зі 
складською логістикою, як основним видом діяльності, поштові 
оператори та багатопрофільні корпорації [2]. За даними дослідження, 
серед компаній, які надають послугу фулфілмент, найбільш впізнавані 
в Україні — «Нова Пошта», ZAMMLER, Raben, «Міст Експрес», FM 
logistic, MTI та ін Тайм. 
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На сьогодні учасники ринку основними перевагами фулфілмен-
ту вважають: оптимізацію процесів для інтернет-магазину (логістич-
ний оператор спроможний якісно і швидко обробити повний об’єм 
замовлень навіть у високий сезон продажів; можливість зосередитися 
на стратегічному розвитку бізнесу); зменшення витрат (на складські 
приміщення, комунікації, персонал та ін); вивільнення фінансових та 
людських ресурсів для розвитку компанії (інтернет-магазину не треба 
інвестувати значні ресурси у складські приміщення та навчання 
персоналу); побудову більш конкурентоспроможної моделі бізнесу 
(значно скорочується час доставки інтернет-замовлення); можливість 
додаткових вигідних пропозицій кінцевим споживачам (логістичні 
провайдери значно якісніше і оперативніше можуть виконати 
повернення непроданого товару постачальнику) [1, 2]. 

Проте, разом із розвитком послуги існує низка проблем, які 
стримують її ріст. Одна з таких — настороженість клієнтів. 
Фулфілмент вимагає інтеграції IT-процесів клієнта та надавача 
послуги. Серед побоювань також страх витоку інформації про клієнтів 
і постачальників, втрата контролю над процесами складського 
зберігання та доставки. Розглянемо кілька тенденцій, які помітні, 
враховуючи пропозиції  послуги фулфілмент кількома компаніями. 

Однією із перших компаній, яка запропонувала послугу 
фулфілмент своїм клієнтам, була група логістичних компаній  
ZAMМLER. У 2015 році групою компаній відкрито перший 
фулфілмент-центр під Києвом. Оптимізація логістики – основа 
успішного розвитку інтернет-магазину. Як показує дослідження GfK, 
визначальними факторами для покупки в інтернет-магазині для 
користувачів є вартість і швидкість доставки замовлення, а також – 
можливість відстежувати посилку і відкрити її перед оплатою. 
Основний функціонал послуги фулфілмент від ZAMMLER: прийом 
товарів від постачальника, зберігання, обробка замовлень (call-центр); 
комплектація, упаковка замовлення, доставка до дверей оптимальною 
кур’єрською службою; звітність; обробка повернень; платіжний сервіс 
(прийом оплати від одержувача); послуги фотостудії. Важливою 
перевагою є те, що доставка замовлень може здійснюватися будь-якою 
службою, яку вибере клієнт. Також налагоджена система роботи з 
поверненнями: планування обробки повернення до отримання його від 
перевізника, робота за сценаріями (часткове повернення, відмова, 
брак), фотофіксація повернень, додаткова перевірка якості, відправка 
на зберігання, повторна відправка або повернення постачальнику [1,2]. 

Плани з розвитку послуги фулфілмент від ZAMMLER на 
найближчий час: збільшення кількості партнерських поштових 
операторів, інтегрованих з CRM-системою; розширення функціоналу 
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кабінету клієнта і розробка аналітичних звітів в кабінеті; контроль і 
управління товарними запасами клієнта; робота з 2D штрих кодами 
(підвищення надійності інформації і точності складських операцій); 
підключення клієнтів до CRM-системи (можливість прямого імпорту 
завантажувальних файлів без участі оператора складу); управління 
потоком контенту і формування якісного контенту для клієнтів [1]. 

Також великим гравцем ринку,  логістичним оператором 
України є компанія ІнТайм. Паралельно з доставкою вона надає 
послуги фулфілменту. Послуга сприяє усуненню таких витрат для 
клієнта: технології, склади, обладнання, люди. Основою експрес-
логістики є швидкість, надійність, клієнтоорієнтованість, гнучкість, 
доступна тарифна політика, а також ІТ-технології. 

Півроку тому компанія запустили новий сервіс адресної 
доставки для інтернет-магазинів - same-day (день в день) в двогодинні 
вікна ZRUCHNA. Це дає можливість користувачеві інтернет-магазину 
вибрати товар, запланувати зручний інтервал часу доставки. 
Наприклад, на сьогодні з 14:00 до 16:00 і в цей же день в обраний 
часовий інтервал, ви отримаєте своє замовлення з інтернет-магазину 
(салоган послуги: «Ми змінюємо життя: не кур'єр управляє вашим 
часом – а ви самі!»). Сьогодні Ін Тайм – відкрита для інновацій 
компанія, яка займає 2-е місце на ринку по мережі відділень серед 
приватних експрес-перевізників. 

Послугу фулфілмент «Нова пошта» запустила в 2014 році. На 
сьогодні фулфілмент-площі «НП Логістик» досягають 18500 м². Це два 
склади під Києвом, в Броварах і с. Білогородка. Разом вони здатні 
обробляти більше 20 000 відправлень в день. Ці склади зазвичай 
заповнені на 70-80%: товар заходить на територію і залишає її в 
режимі нон-стоп, що допомагає клієнтам-рітейлерам ефективно 
обслуговувати сезонні хвилі продажів і доставок. 

У Новій Пошті в 2018 році будуть працювати над швидкістю 
доставки - протягом дня, і вдосконалювати мобільний канал комунікації з 
клієнтами. На цьогорічній  конференції eDelivery Expo представник 
компанії розповів про тенденції українського e-commercе, виділяють 10 
трендів, зокрема: транскордонна торгівля; швидка доставка; збільшення 
частки онлайн-продажів; вимогливі клієнти; мало часу на покупку; 
імпортозаміщення; бажання економити; нові групи товарів; мультика-
нального продажу; зручна оплата замовлень в інтернеті [3]. 

Ринок послуг стрімко розвивається і вимагає нововведень,  в 
тому  числі,  і від логістичних компаній. На даний час для розвитку 
послуг важливо: стежити за тенденціями, бути гнучкими до змін і 
потреб клієнтів, а також вдосконалюватися і пропонувати нові 
рішення. 
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При організації  будь-якої логістичної системи, важливо 
приділяти увагу усім процесам ланцюга: від моменту оформлення 
замовлення на сайті інтернет-магазину до своєчасної і якісної доставки 
до кінцевого споживача.   
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або гальмо розвитку ринку. – [Електронний ресурс]. - Режим  доступу: 
http://tochka365.com.ua /ua/news/fulfilment-po-ukrayinsky-drayver-abo-galmo-
rozvytku-rynku 3.  Филатова Е. 10 трендов e-commerce в Украине: новые 
товары и быстрая доставка – [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу:https:// psm7.com/review/top-10-trendov-ukrainskogo-e-
commerce.html 
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ІНТРАЛОГІСТИКА 
 
Світовій торгівлі потрібні чітко налагоджені процеси логістики, 

що забезпечують безперервність товарного потоку і приносять 
прибуток всім учасникам. Тому постійно зростає значення повністю 
автоматизованих складських систем і зростає потреба в удосконаленні 
інтралогістики. В даний час одним із важливих завдань інтралогістики 
є забезпечення раціональної організації всередині підприємства 
процесів розподілу і доставки сировини, матеріалів, комплектуючих та 
інших матеріальних ресурсів в цеху і на робочі місця.  

Логістика є сполучною ланкою між відділами, і від нього багато 
в чому залежить успішність бізнесу. Чим більша компанія, тим 
важливіше для неї стає інтралогістика. Значення інтралогістики в 
компанії зростає зі збільшенням числа і інтенсивності товарних 
потоків, в ході розширення діяльності або в умовах, коли сама 
специфіка продукції та ринку вимагає високої оперативності. 

Майкл Щек, керівник «Wynright», визначає інтралогістику як 
«всі напрямки логістики в межах «чотирьох стін», завдяки чому 
відбувається забезпечення, управління, відстеження та оптимізація 
переміщень вантажів і інформаційних потоків» [1].  

Грамотно побудовані інтралогістичні системи дозволяють 
ефективно управляти матріальними потоками в рамках одного циклу 
виробництва продукції. Критеріями оптимізації інтралогістики 
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зазвичай є мінімум собівартості виробництва та  часу виробничого 
циклу при забезпеченні заданого рівня якості готової продукції. Для 
управління матеріальним потоком в інтралогістичній системі 
пропонується використовувати принцип трьох «П» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Принцип трьох «П» 

 
1. Позбавлення від всіх лишніх логістичних процесів/операцій 

та вірогідності появи дефектів складових матеріального потоку в 
внутрішньологістиічній системі виробничого підприємства. 

2. Покращення нераціональних логістичних процесів/операцій у 
внутрішньологістичній системі виробничого підприємства. 

3. Прискорення просування матеріального потоку [2]. 
Централізація інформаційних потоків в інтралогістичній системі 

і створення єдиного інформаційного простору дозволять, наприклад, в 
будь-який момент відстежувати стан виробництва і складів і 
оптимізувати такі логістичні процеси, як переміщення продукції, 
управління запасами. Даний напрямок можна переглянути на прикладі 
Європейського дистрибуційного центру Pepperl + Fuchs відомого в 
усьому світі як новатора в області вибухозахисту та сенсорних 
технологій [3].  

Оскільки логістика знаходиться на стику декількох процесів, 
збої в роботі часто пов'язані з недоліками системи дистрибуції в 
цілому. Наприклад, існує проблема «чорної діри», коли виробник не 
може відстежити шлях товару після того, як той покидає межі складу. 
Усунення цього недоліку можливо при ефективному функціонуванні 
інтралогістики. Недооцінка ролі інформаційних систем – одна з 
найбільших проблем в організації інтралогістики. Дана проблема 
особливо гостра для тих компаній, структура яких формувалася в ході 
придбання самостійних підприємств. Кожне з них зазвичай має свою 
інфраструктуру, свої внутрішні логістичні процеси та інформаційні 
системи, які, проте, неможливо координуються між собою. 

Отже, підсумувавши, можна сказати, що інтралогістика є 
надзвичайно важливою на великій компанії, як організація 

Позбавитись

ПокращитиПрискорити
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оптимальної та ефективної системи переміщення матеріалів, товарів і 
потоку інформації між ключовими пунктами в рамках одного 
підприємства, складу або складських комплексів. 

 
1. Що таке інтралогістика [Електронний ресурс] Джерело 

доступу : http://www.logistics.ru/ intralogistika-chto-eto-oznachaet.  
2. Родкина Т. А. – Управління матеріальними потоками в 
інтралогістичних системах виробничих підприємств [Електронний 
ресурс] Джерело доступу: https://guu.ru/files/03/ dissertation.pdf.  
3. Європейський дистрибуційний центр Pepperl + Fuchs [Електронний 
ресурс] Джерело доступу: https://www.pepperl-
fuchs.com/global/en/index.htm?countrysiteid=140. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ 

 
В Україні одним серед найважливіших видів транспорту є 

повітряний транспорт. Основною перевагою такого виду транспорту є 
швидкість перевезення вантажу, оскільки деякі сучасні літаки можуть 
розвивати швидкість понад 900 км/год.  

Сучасна авіація, особливо в міжконтинентальних польотах, практич-
но незалежна від кліматичних умов і сезонних змін пір року. Літаки можуть 
злітати в полярному географічному поясі, а приземлятися в тропічному, і 
навпаки. У повітряного транспорту немає і яскраво вираженої сезонності за 
порами року, як, наприклад, у водного (річкового). 

Проте недоліком повітряного транспорту є висока вартість 
перевезень. Тому авіацію, зазвичай , використовують для перевезення 
пасажирів, поштових та інших цінних вантажів, а також швидкопсувних 
вантажів. Водночас авіаперевезення недопустимі для легкозаймистих, 
вибухонебезпечних вантажів. Літаками перевозять, як правило, найбільш 
коштовні вантажі: різну малогабаритну апаратуру, комп'ютери і 
телевізори, коштовності, хутра та дорогий одяг, медикаменти та 
парфумерію, навіть якщо поставка даного вантажу не термінова. 

Для вантажних авіаперевезень використовують літаки великої 
вантажопідйомності. Для них будують спеціальні термінали. І хоча 
частка повітряного транспорту у світовому вантажообігу всіх видів 
транспорту незначна, однак його роль у доставці термінових вантажів 
поза конкуренцією, а в умовах міжнародного поділу праці це здобуває 
все більше значення. У найближчому майбутньому в перевезеннях на 
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короткі й середні відстані можна чекати посилення боротьби за 
клієнтуру між авіацією й автотранспортом [1]. 

На сьогодні практично всі обласні центри і великі міста мають аеро-
порти, обладнані злітними й посадочними смугами із твердим покриттям, 
що дозволяє забезпечити умови для регулярних польотів літаків.  

Найбільші аеропорти в Україні зосереджені в  Києві (Бориспіль, 
Жуляни), Харкові, Львові, Одесі. 

Понад 60 % повітряних перевезень припадає на міжнародні 
авіарейси. Так, Київ сполучений авіалініями із 55 країнами. Серед них — 
держави Європи і Близького Сходу, Росія, США, Канада тощо. Авіаційні 
перевезення в Україні здійснюють три великі авіакомпанії: «Авіалінії 
України», «Аеросвіт», «Міжнародні авіалінії України»[2]. 

Авіаційний транспорт України об'єднаний у “Авіалінії України”, до 
яких належать майже 30 авіазагонів, 100 аеродромів, а також підприємства з 
ремонту авіатехніки, приватні авіалінії. Існуючі виробничі потужності 
аеропортів дозволяють забезпечити перевезення до 60 млн. пасажирів та 
182,5 тис. т. вантажів на рік.  

В останні роки на перший план виходить проблема паливної 
економічності й захисту навколишнього середовища. Один з напрямів 
вирішення цієї проблеми – створення літаків скороченого й вертикального 
зльоту.  

Важливою проблемою повітряного транспорту залишається його 
завантаження. В області вантажних перевезень коефіцієнт завантаження 
знизився. Для підвищення рентабельності авіаліній авіакомпанії 
посилюють конкурентну боротьбу, виконують нерегулярні комерційні 
рейси. Ринок повітряних перевезень дуже чутливий до політичної й 
економічної нестабільності. Нестабільність розвитку повітряного 
транспорту впливає на забезпечення національної безпеки.  

Отже. в перспективі розвитку всіх видів транспорту, безперечно, 
провідні позиції будуть займати повітряні перевезення. Останніми 
десятиліттями їх світовий обсяг неухильно зростає, щорічно становлячи 
від 5 до 7% [3]. І хоча, за статистикою послугами повітряного транспорту 
сьогодні користується лише 7% населення нашої планети, дані про 
перевезенням промовисто свідчать про те, що пересуватися повітрям, 
максимально економлячи свій час, воліє дуже велика частина 
людства. Авіаційний транспорт відіграватиме дедалі більше помітну 
роль в житті нашого суспільства та взагалі цивілізації. 
 

1. Повітряний транспорт [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:  http://pidruchniki.com/85218/ekonomika/povitryaniy_transport 
2. Андерссон Б. Світові авіаперевезення (пер. з англ.). М.:     
Міжнародні відносини, 2001. 3. Аветисов В.А. Світовий транспорт. 
СПб.: СпецЛит, 2000 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЛОГІСТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
 

Індекс ефективності логістики та його основні індикатори 
представляють унікальний набір даних для вимірювання здатності 
країни здійснювати логістичну діяльність.  

Світовий Банк виокремлює шість ключових показників для 
порівняння ефективності країн: 

- ефективність процедури митного оформлення; 
- якість інфраструктури, пов'язаної з торгівлею та транспортом; 
- легкість організації поставок за конкурентними цінами; 
- компетенція та якість логістичних послуг; 
- можливість відстеження партій продукції; 
- своєчасність доставки [1]. 
Каїни, які займають лідерські позиції у рейтингу LPI оголосили 

про наміри повністю припинити продажі бензинових і дизельних 
автомобілів до 2040 року і перейти на електромобілі. Адже 
забруднення повітря, пов'язане з транспортом, промисловими 
підприємствами і виробництвом енергії є головною екологічною 
причиною смертності в Європі. Згідно з даними ВООЗ, в 
європейському регіоні на екологічні фактори ризику припадає близько 
26 % випадків ішемічної хвороби серця, 25 % інсультів і 17 % 
онкологічних захворювань [2]. 

Існує дуже багато інформації про рівень забруднення повітря 
легковими автомобілями, проте більше 20% автотранспортних засобів 
на міських дорогах – це вантажівки, які продукують набагато більшу 
кількість шкідливих викидів. Усе це становить загрозу виникнення 
катастрофічних наслідків для екології, якщо, звичайно, на цих 
машинах не будуть встановлені електродвигуни.  

Поява на ринку літій-іонних акумуляторів дало потужний 
поштовх розвитку сектора. Проте існує низка недоліків, які виникають 
при експлуатації тягачів із електродвигунами: висока ціна 
транспортного засобу; недостатня кількість заправок для транспорту з 
електричним двигуном та станцій заміни балонів із природним газом; 
висока вартість експлуатації.  
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Не зважаючи на ці недоліки, компанія Nikola Motor, яка 
виготовляє вантажівки із електродвигунами, оголосила, що за перший 
місяць продажів гібридних тягачів, надійшло попередніх замовлень на 
$ 2,3 мільярда. Адже у порівнянні із звичайними дизельними 
вантажними автомобілями, гібрид Nikola One володіє низкою переваг, 
а саме: значно вища потужність і швидкість на підйомі транспортного 
засобу  та зменшення витрат пального, а отже і зведення до мінімуму 
шкідливих викидів у атмосферу. 

Існує велика кількість переваг використання тягачів із 
використанням електродвигунів. Зокрема: зменшення забруднення 
повітря - скорочення викиду СО2 на 12 тон на рік для однієї 
вантажівки; відсутність шуму, що особливо важливо під час нічних 
перевезень; економія на паливі - споживання в середньому на 20% 
менше дизельного пального; рекуперативні гальма з зарядкою 
акумуляторів під час гальмування; вбудовані зарядні пристрої 
уможливлюють «заправку» від звичайної розетки; можливість купівлі 
тягачі у лізинг [3]. 

Зважаючи на екологічну ситуацію, Світовий Банк повинен 
інтегрувати екологічний показник при визначенні індексу ефективності 
логістики для того, щоб споживач зміг обрати той шлях транспортування 
продукції, який здійснить найменший негативний вплив на навколишнє 
середовище. 

 
1. The World Bank [Електронний ресурс] // Режим доступу:  

https://lpi.worldbank.org/international/global 2. Інформаційне агенство 
УНІАН. «ВООЗ: головна екологічна причина смертності в Європі – 
забруднення повітря». [Електронний ресурс]//Режим доступу:   
https://health.unian.ua/worldnews/1974954-vooz-golovna-ekologichna-
prichina-smertnosti-v-evropi-zabrudnennya-povitrya.html) 3. Geektimes. «Мрія 
далекобійника. Електричний тягач Nikola One доступний для перед 
замовлень» [Електронний ресурс] // Режим доступу:  
https://geektimes.ru/post/277256/%20https://ecotechnica.com.ua/transport/177
4-nikola-one-pervyj-elektrotyagach-na-vodorode-predstavlen-v-ssha-video.html  
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АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ТРАНСПОРТНО-
ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

 
Зважаючи на рівень розвитку логістичних процесів у країнах 

світу з найпотужнішими економічними системами, Україна перебуває 
на стадії формування ринку логістичних послуг. Це можна 
прослідкувати як і у якості надаваного сервісу, так і в різноманітті 
послуг, що пропонують оператори ринку [1]. 

На сьогоднішній день, експерти оцінюють глобальну частку 
логістики у світі у більше 4 трлн. дол., що становить близько 10%  від 
світового ВВП. Саме вантажоперевезення є галуззю логістики, що 
найшвидше розвивається – 7% приросту щорічно, починаючи з 2011 
року. За даними Державної служби статистики України, на кінець 2016 
року кількість наданих послуг у сфері логістики становить 314280,7 
млн. грн. [2]. Слід зауважити, що близько 70% наданих послуг 
припадає на транспортно-експедиційну діяльність (табл. 1). 

 
Таблиця  1 

Структура наданих логістичних послуг в Україні у 2016 р. 

Послуга Вартість наданих 
послуг, млн. грн 

Частка у загальній 
кількості, % 

Транспортно-
експедиційні послуги 210568,07 67 

Складські послуг 69141,75 22 
Поштова та кур’єрська 

доставка 34570,88 11 

Джерело: сформовано на основі [2] 
 
Основною проблемою для розвитку ринку транспортно-

експедиційних послуг в Україні є недостатня якість інфраструктури. 
Можна також виділити наступні проблеми, що перешкоджають 
розвитку логістичної інфраструктури в Україні [3]: недостатня якість 
автомобільних шляхів; зростання цін на пальне; невідповідність 
рухомого складу європейський стандартам; високі ставки на кредити; 
невисока щільність доріг у країні (у 2-3 рази нижча ніж у США і ЄС); 
недосконале законодавче регулювання логістичної діяльності. 

Зважаючи на проблеми розвитку логістичної інфраструктури та 
ринку транспортно-логістичних послуг у 2016 році Україна опинилася 
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на 80 місці за рівнем ефективності логістики. Лідерами рейтингу 
традиційно залишаються Німеччина, Люксембург, Швеція та 
Нідерланди. Слід зауважити, що Китай, як країна із однією з 
найсильніших економік світу, опинився лише на 27 позиції. 
Аутсайдерами за показником LPI є Екваторіальна Гвінея, Мавританія, 
Сомалі, Гаїті та Сирія [4].  

Однією із причин низької позиції України у рейтингу є те, що 
зараз наш ринок транспортно-експедиційних послуг – фрагментар-
ний і вузькоспеціалізований. Зокрема дочірні структури таких ком-
паній як «Kuehne + Nagel», «Raben», «Frans Maas», «Asstra», «FM 
Logistic», ICT, DHL, TNT, «Fedex» та ін. дуже відрізняються від 
таких же компаній, скажімо, у Німеччині, Франції та інших країнах 
[3]. В Україні вони більше спеціалізуються на перевезеннях, на 
наданні транспортно-логістичних послуг. З українських компаній, 
які наближаються у своїй роботі до світових стандартів надання 
логістичних послуг, можна назвати УВК, «Група Беріг», 
«Укрпродукт-Логістик», «Комора-С» [5]. 

Якщо підсумувати, то можна стверджувати, що Україна має 
потужний потенціал для розвитку ринку транспортно-експедиційних 
послуг. Однак, на сьогодні, 4PL оператори у провідних країнах світу - 
основні гравці на ринку логістичних послуг на зміну яким поступово 
приходять 5PL, 6PL чи навіть10PL. Тоді як в Україні 4PL оператори 
лише виходять на ринок. Якщо детально проаналізувати вектори 
розвитку світової логістики, удосконалити нормативно-правову базу у 
сфері логістики та вивести логістичну інфраструктуру на достатній 
рівень, то Україна може сміливо претендувати на роль одного з 
ключових логістичних вузлів континенту. 

 
1. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу 

України на середньостроковий період та до 2020 року. - [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://mintrans.gov.ua. 2. Офіційний сайт 
державної служби статистики України. - [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua. 3. Державна регіональна 
політика України: особливості та стратегічні пріоритети. - К.: 
НІСД.- 2007. - С. 592-598. 4. Інтегральний показник розвитку логіс-
тики (LPI). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://lpi.worldbank.org/international/global. 5. Ібрагімхалілова Т. В. 
Потенціал розвитку ринку транспортно-логістичних послуг в 
Україні / Т. В. Ібрагімхалілова. // Ефективна економіка. - 2011. - № 5. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
«ЗЕЛЕНОЇ» ЛОГІСТИКИ 

 
Як свідчить світовий досвід, значні резерви підвищення 

еколого- економічної ефективності виробництва можуть бути 
оптимізовані за рахунок використання нових методів управління,які 
засновані на принципах логістики: процесного підходу, «ощадливого» 
виробництва, «точно вчасно» тощо. Відповідно, виникає об’єктивна 
необхідність у більш детальному дослідженні принципів та механізмів 
формування «зелених» логістичних систем у виробничому комплексі. 

«Зелена» логістика — логістика (як господарська діяльність), 
заснована на екологічно безпечних технологіях. У даний час «зелена» 
логістика знаходиться на стадії свого раннього розвитку. 

На рівні підприємства «зелена» логістика це чинник, за рахунок 
якого здійснюється  забезпечення збалансованого, екологічно 
безпечного бізнесу через екологізації ланцюгів постачання. Цей 
напрям ще називають «інвайронменталізмом» (від англ. environment - 
навколишнє природне середовище), який почав розвиватися ще під час 
Другої світової війни. Метою екологічно орієнтованого логістичного 
управління є отримання еколого-економічного ефекту як результату 
оптимізації потокових процесів у виробничій логістичній системі, що 
забезпечуватиме: скорочення тривалості логістичного циклу; підви-
щення загальної та екологічної якості продукції (послуг), а також 
продуктивності використання виробничих ресурсів (зокрема, основ-
ного обладнання та устаткування, сировини та матеріалів); скорочення 
браку та втрат ресурсів під час зберігання та транспортування; 
своєчасне виконання господарських зобов’язань; зменшення обсягів 
утворення відходів (викидів, скидів). Реалізація екологічно орієнтова-
ного логістичного управління потребує більш комплексного підходу 
щодо визначення об’єктів логістичного управління.  

Результатом цього були спроби повторного використання або 
переробки багатьох видів матеріалів. Серед великої кількості 
логістичних систем найбільшої шкоди навколишньому середовищу 
завдає транспортна логістика.  

Транспортна логістика – це система з організації доставки, а 
саме з переміщення будь-яких матеріальних ресурсів, речовин тощо, з 
однієї точки в іншу з мінімальними витратами. 
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Для управління потоками забруднюючих речовин та відходів 
(яке повинно бути спрямоване на максимальне використання їх 
ресурсної цінності та екологічно безпечне видалення неутилізованого 
залишку, а також нейтралізацію негативного впливу виробничих 
процесів на компоненти навколишнього природного середовища) у 
структурі логістичної системи підприємства необхідно виділити 
екологічну (природоохоронну) підсистему. Загалом, формування та 
розвиток механізму екологічно орієнтованого логістичного управління 
на підприємстві мають ґрунтуватися на таких базових принципах. 

Україна має значний потенціал до використання менш 
шкідливих видів транспорту, адже на її території розташована одна з 
найбільших за довжиною залізничних мереж у Європі, наявна широка 
мережа внутрішньо водних шляхів з виходом до моря. У свою чергу, 
Україна має значні природні ресурси та унікальне для Європи 
навколишнє середовище, але водночас є однією з найбільш екологічно 
забруднених країн. У рейтингу країн за станом навколишнього 
середовища, Україна посіла 102-е місце із 132-х країн. Індекс виводять 
на основі 10 показників, серед яких: стан води та повітря, біологічне 
розмаїття, хвороби, спричинені екологією [2]. 

Отже, перспективи розвитку та основні задачі «зеленої» 
логістики в Україні: використання системи роздільного збору відходів 
виробництва, а також відходів тари та упаковки з подальшим цільовим 
використанням; впровадження нових технологій, які передбачають 
використання вторинної сировини для вироблення матеріальних ресур-
сів, придатних для виробничої діяльності ІІІ Міжнародна науково-
практична конференція «Логістичні системи: глобальний, національ-
ний, регіональний та локальний виміри», 15-16 травня 2014 року, 
Луцьк, Україна 63 підприємств; використання природної енергії на 
виробництві для мінімізації забруднення навколишнього середовища 
за прикладом розвинених країн (енергія вітру, води, сонця тощо); 
використання у виробництві екологічно безпечних пакувальних 
матеріалів, особливо у випадках, коли переробка відходів неможлива 
або ускладнена. 

1. Олійник Я.Б., Смирнов І.Г. Міжнародна логістика / Я.Б. 
Олійник, І.Г. Смирнов – Навчальний посібник. – К.: Обрії, 2011. – 540 с. 
2. Зеленый свет зеленой логистике [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: www/URL: http://ru.sap.info/зеленый-свет-зеленой-
логистике/15650.  
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО 
ПАСАЖИРСЬКОГО МАРШРУТУ №4А  м. ЛЬВОВА 

 
Пасажирський транспорт є важливою складовою інфраструк-

тури міста та галуззю невиробничої сфери. На сьогоднішній день існує 
ряд проблемних і недоцільних автобусних маршрутів, які функ-
ціонують в межах міста. Одним з таких маршрутів є автобусний 
маршрут № 4А, який курсує за напрямком пл. Різні – пр. Червоної 
Калини. 

Для дослідження ефективності роботи автобусних перевезень 
оперують низкою понять, які характеризують маршрут. Основною 
характеристикою діяльності маршрутної мережі є пасажиропотік. Для 
визначення пасажиропотоку на маршруті використовують різні 
методи: табличний, обліковий, візуальний (силуетний) [1]. Кожен з 
цих методів є ефективним і дозволяє в повному обсязі проводити 
моніторинг кількості пасажирів, які користуються громадським 
транспортом за певний проміжок часу.  

Дослідження автобусного маршруту № 4А проводилося з 
використанням табличного методу. Згідно з методом, обліковці роз-
міщувалися коло кожних дверей автотранспортного засобу, по кожній 
зупинці обліковець в спеціальній таблиці у відповідних графах 
вказував кількість пасажирів, що зайшли і вийшли [1]. Результати 
дослідження подані в узагальнюючій таблиці 1 (сумарна кількість 
пасажирів які проїхали у прямому і зворотному напрямках). 

Таблиця 1 
Дослідження пасажиропотоків на автобусному  

маршруті № 4А м. Львова 

Час доби 07:00-
09:00 

09:00-
11:00 

11:00-
14:00 

14:00-
16:00 

16:00-
18:00 

18:00-
20:00 

20:00-
22:00 

К-сть 
пасажирів 

73 45 32 34 51 68 37 

Джерело: власна розробка 
 
Аналізуючи таблицю, можна зробити висновок, що найбільша 

кількість пасажирів перевозиться у ранковий (07:00-09:00) та у 
вечірній (18:00 – 20:00) часи «пік». Це є цілком закономірна тенденція, 
яка описана у [2] і притаманна більшості маршрутів.  Але, згідно даних 
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перевізника, який здійснює обслуговування даного маршруту (ЛК 
АТП-1), кількість пасажирів, які перевозяться у 2017 в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року є значно меншою. 

Основною причиною зменшення пасажирів на маршруті, 
безперечно, є запуск нової трамвайної лінії №8. Політика місцевої 
влади, щодо міської мобільності, як і державна політика у цій сфері, 
спрямована на впровадженні екологічно чистого міського транспорту. 
Зокрема, у транспортній стратегії України до 2020 року [3] 
передбачено розробку сталої транспортної політики, що має на меті 
узгодження природоохоронних, соціальних і економічних цілей і 
вимагає вирішення широкого спектру проблем, пов’язаних з наземним 
транспортом  і потребує виконання цілого ряду політико-економічних, 
організаційних, техніко-технологічних та правових заходів. Маршрут 
№ 4А практично повністю дублює трамвайний маршрут №8, який є 
дешевшою, комфортнішою та швидшою альтернативою. Тому виникає 
питання щодо доцільності подальшого функціонування маршруту  
№ 4А. 

Керівництво ЛК АТП-1 вживає заходів, які б змінили ситуацію 
на досліджуваному маршруті. Зокрема, на лінію почали випускати 
автобуси малого класу ATAMAN A092HG, було зменшено кількість 
автобусів, які курсують на лінії, збільшено інтервали руху між 
автобусами.  

Для оптимізації і раціонального обґрунтування проблем щодо 
перевезення пасажирів автомобільним транспортом і варіантів їх 
вирішення, необхідно проводити дослідження пасажиропотоків, 
пасажирообігу, пасажирообміну, кореспонденції поїздок, пересадоч-
ності пасажирів, обсягу перевезень. Отримані результати дозволять 
вивчити проблемні маршрути у місті, а також методи вирішення 
проблем, які виникли. 

 
1. Порядок класифікації автобусів за комфортністю та 

визначення сфери їхнього використання: Наказ № 285 від 12.04.2007: 
офіц. вид. – К.: ГРІФНЕ: Міністерство транспорту та зв’язку 
України, 2007. – 32 с. 2. Біліченко В.В. Удосконалення роботи міських 
маршрутів шляхом вибору раціональної кількості та 
пасажиромісткості автобусів / В.В. Біліченко // Вісник ЖДТУ. – 
Житомир, 2012. – № 1. 3. Про схвалення Транспортної стратегії 
України на період до 2020 року [Електронний ресурс]: Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р.,  N 2174-р.,  Київ – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-
%D1%80 – Заголовок з екрану. 
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КАФЕДРА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  
ТА МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Секція 1 

«Управління митною діяльністю» 
 

С. Багнюк 
студ. групи МЕ-46 

Науковий керівник – к. е. н., доц. Н. Я. Петришин 
 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ «АВТОХАБУ» 
НА БАЗІ ОДЕСЬКОЇ МИТНИЦІ 

 
Вживані, не розмитнені автомобілі стають все більшою пробле-

мою України. З одного боку, вони дешеві, в порівнянні з аналогічними 
автомобілями з українською реєстрацією, а з іншого боку  -  непідконт-
рольні, оскільки у випадку ДТП водій може втекти з місця події, так як 
транспортний засіб не зареєстровано на нього. 

З метою спрощення процесу розмитнення та забезпечення його 
прозорості, 8 вересня 2017 року було відкрито перший в Україні 
«АвтоХАБ». Ця структура функціонує в режимі єдиного вікна. Для 
цього в одному місці організували роботу представників одразу семи 
органів і установ, задіяних в розмитненні [1]. 

«АвтоХАБ» на даний час є пілотним проектом, який запро-
ваджено на базі Одеської митниці ДФС на території Одеського 
морського порту. Таким чином урядовці планують забезпечити 
громадянам оперативне та зручне оформлення ввезених в Україну 
вживаних транспортних засобів з-за кордону [2]. 

Основною перевагою є те, що розмитнити авто можливо буде на 
території даного хабу. Це дозволить за короткий період часу виїхати з 
порту на автомобілі з номерними знаками державної реєстрації будь-
якого регіону України. Також на території «Євротерміналу» Одеського 
порту створено станцію технічного обслуговування, де транспортні 
засоби можна переобладнати у відповідності до національних 
технічних стандартів. Тут же можна визначити відповідність 
автомобіля екологічним нормам, оцінити  ринкову вартість авто, що 
ввозиться на митну територію України і застрахувати його. 

Якщо говорити про недоліки, то ще не встановлено остаточну 
вартість розмитнення автомобіля та вартість надання усіх вище 
згаданих послуг. А також водіям деяких регіонів доведеться подолати 
чималу відстань, щоб здійснити купівлю авто в Одеському порту. 
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Отож, «АвтоХАБ» має більше переваг, ніж недоліків. Це буде 
вдалий проект, який майже не вимагає змін у законодавстві, проте 
потребує чесних та непідкупних людей в керівництві які стануть 
запорукою успішного розвитку хабу. 

 
1. Сайт interfax-Україна [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ua.interfax.com.ua/news/ 2. Сайт ДФС України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kherson.sfs.gov.ua/ 
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ПРОБЛЕМИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕБУВАННЯ АВТОМОБЛІВ  
З ІНОЗЕМНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 
Досить часто на автомобільних дорогах України можна поба-

чити автомобілі з польськими, литовськими чи іншими номерними 
знаками. Станом на 20.08.2017 р. від початку 2017 року в Україну 
ввезено 164707 автомобілів з іноземною реєстрацією. Основною 
причиною цього явища є те, що деякі авто в певних країнах можна 
купити значно дешевше, ніж в Україні. Проте українці не просто 
купляють дешевше автомобілі в іноземній державі, а уникають 
процедури розмитнення, що значно знижує витрати на покупку авто. 
Отже які наслідки того, що вулиці заповнені автомобілями з 
іноземною реєстрацією? Автомобілі на територію України ввозяться в 
митних режимах «транзит»  та «тимчасове ввезення». При ввезенні 
автомобіля в режимі транзит, власники транспортних засобів 
перетинають митний кордон України кожних 5 днів, або ж кожні 10 
днів, якщо це відбувається в зоні діяльності двох митниць [1]. 

При використанні режиму «тимчасового ввезення» нерезидент 
ввозить транспортний засіб на територію України, без письмового 
декларування та сплати митних платежів, на термін до одного року. 
Надалі цим транспортним засобом користується українець, який 
зазначений або як співвласник транспортного засобу, або ж нерезидентом 
написана довіреність, про передачу права користування українцеві. 

 В таких ситуаціях до державного бюджету не надходять кошти, 
які могли б бути спрямовані на капітальний ремонт доріг. Як наслідок 
Україна займає 137 позицію із 144 в рейтингу якості доріг. Окрім того, 
кількість ввезених автомобілів не відслідковується. 

Ще одним негативним наслідком є те, що в разі виникнення  
ДТП за участю транспортного засобу з іноземною реєстрацією немає 
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особи, яка б несла відповідальність за вчинено шкоду. Оскільки серед 
даних МВС України немає інформації про власника транспортного 
засобу, а довести, що в момент вчинення ДТП за кермом була особа 
яка ввозила цей автомобіль на територію України є не легко.  
Наступною проблемою є те, що транспортні засоби, які ввозяться на 
територію України зазвичай старші 2010 р, і не відповідають 
екологічним стандартам ЄС Євро 5. Це негативно впливає на насе-
лення, щороку погіршується екологічна ситуація, а це, в свою чергу, 
підвищує рівень  захворюваності населення. [2] 

Основними напрямами для покращення ситуації яка склалася є 
зменшення податків, які сплачуються при ввезенні транспортних 
засобів на територію України. А допоки податки залишаються на тому 
ж рівні, то єдиним засобом боротьби може бути лишень жорстка 
система штрафних санкції. 

 
1. Економічна правда. Як купівля автомобільного секонд-хенду з 

Європи позначається на житті українців?[Електронний ресурс – 
Режим доступу://https://www.epravda.com.ua/colu-
mns/2017/09/7/628767/; 2. Державна фіскальна служба [Електронний 
ресурс] – Режим доступу:// http://sfs.gov.ua/ 

 
Є. Ковальчук 

студ. групи МЕЗД-11 
Науковий керівник – доцент Моторнюк У. І. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
На сьогодні валютне регулювання як в Україні так і у всьому 

світі є однією з найпоширеніших тем для вивчення та обговорення, 
адже валютна система пов’язує економіки окремих країн у спільний 
світогосподарський комплекс. 

Валютне регулювання – це система взаємопов`язаних механіз-
мів державного та ринкового регулювання курсу валюти та руху 
валютних цінностей на національному та міжнародному рівнях [1]. 

Валютне регулювання відіграє важливу роль в створенні 
економіки України. Валютний контроль бере свій початок з проголо-
шення України незалежною, виходом її з рублевої зони та прове-
денням грошової реформи в 1992 р. На думку науковців, правила 
валютного контролю в Україні є обмежуючими та в певній мірі 
суворими, не дивлячись на те, що Національний банк України (НБУ) 
періодично проводить заміну існуючих правил валютного контролю та 
вносить поправки до чинного законодавства, але зміни є дуже 
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повільними. Протягом 2014 – 2017 рр. голова НБУ провела низку 
реформ найвідомішою серед яких була чистка банківського сектора 
ринку. Так зі 180 банків лишилось лише 91, адже ліквідовані банки не 
займались банківським бізнесом. Також НБУ відмовився від політики 
утримання курсу гривні, зробивши своїм пріоритетом рівень інфляції. 
Тепер він слідкує не за тим, щоб в Україні не дорожчав долар, курс 
якого тепер є плаваючим, а за тим, щоб інфляція не була вище, за його 
плановий показник (на кінець 2016 року він склав 9,1 відсотка) [2]. 
Тому можна дійти висновку, що валютний контроль в Україні розви-
вається поступово. Для покращення валютного регулювання в Україні 
потрібно переймати досвід зарубіжних країн з розвинена ринкова 
економіка. 

Однією із серйозних проблем валютного регулювання в Україні 
є різкі перепади валютних курсів, адже це негативно впливає на 
економіку нашої країни. Це пов’язано з недосконалістю валютного 
регулювання в Україні, яке не дає позитивних результатів. 

На сьогодні Україна майже не представлена на міжнародних 
валютних ринках. Причиною цього є слабка національна економіка. У 
зв’язку з цим Національний банк України вимушений тримати гривню 
на певному рівні, адже послаблення більшості обмежень на торгівлю 
національною валютою, що застосовують у прямій чи непрямій 
формах можуть призвести до негативних наслідків для її стабільності 
до того ж ресурси українських банків є дуже обмеженими, для того, 
що йшла мова про присутність їх на закордонних біржах [3]. 

Не дивлячись на те, що Національний банк проводить значні 
реформи, питання лібералізації роботи з валютою для українців є 
жорсткими, адже є проблема вільного інвестування коштів за кордон. 

Найважливішою реформою системи валютного регулювання в 
Україні є удосконалення чинного законодавства, яке пов’язане з 
валютними цінностями, шляхом прийняття закону про валютний 
контроль, який допоможе вирішити проблеми описані вище. 
Вирішення даної проблеми є найшвидшим варіантом, а також можливе 
перетворення гривні у тверду світову валюту в майбутньому. 

 
Список використаної літератури: 1. Фінансовий ринок 

[текст]: навч. посіб. / за ред. Павлова В. І. [В. В. Клименко, Л. М. Акі-
мова, Л. М. Докієнко] – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 358 с. 
2. Головні реформи і проблеми глави НБУ Валерії Гонтаревої. Олена 
Губар – 10.04.2017 [Електронний ресурс] / - Режим доступу до 
статті: http://www.dw.com/uk/головні-реформи-і-проблеми-глави-нбу-
валерії-гонтаревої/a-38369241 3. Горбова Х.В., Віблий П.І., Федак Б.А. 
Проблеми валютного регулювання в Україні. Вісник Національного 
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МИТНА ЕКСПЕРТИЗА:  

ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ 
  

Проведення митних експертиз регламентується Митним 
кодексом України та Постановою КМУ «Про затвердження Порядку 
взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень аналізу, 
експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження 
зразками». 

Митний кодекс не дає визначення поняття «митна експертиза». 
Проаналізувавши низку інформаційних джерел [1-3], дане поняття 
можна трактувати так: митна експертиза – це метод дослідження 
науково-практичного характеру, який проводиться експертом з метою 
вирішення завдань митної справи (формулювання експертного 
висновку щодо параметрів досліджуваного об'єкта під час перетину 
ним кордону, хімічного аналізу, класифікації згідно з УКТ ЗЕД, 
кількісних та якісних характеристик, встановлення відповідності 
вимогам чинного законодавства та подальших правових дій відповідно 
до отриманих висновків). 

Митні експертизи включають ідентифікаційні, товарознавчі вар-
тісні, матеріалознавчі, технологічні, хімічні, сертифікаційні, мис-
тецтвознавчі, оцінні, гемологічні, екологічні, техніко-криміналістичні і 
інші види [1, 2]: 

- ідентифікаційну експертизу здійснюють для визначення 
приналежності товару до однорідної групи товарів або до переліку 
товарів, встановлення відмінних ознак товару, відповідності товару 
зазначеним якісним характеристикам і технічному опису. 

- товарознавчу вартісну експертизу проводять з метою 
визначення вартості товару на підставі його основних властивостей, 
якісних показників. 

- матеріалознавчу експертизу імплементують для ідентифікації 
належності товару до конкретного класу речовин, виробів або матеріалів. 

- технологічна експертиза здійснюється з метою визначення 
можливості надання товару митного режиму переробки на митній 
території України або за її межами і під митним контролем. 
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- хімічна експертиза проводиться з метою визначення хімічного 
складу, кількісного співвідношення різних хімічних сполук. 

- сертифікаційну експертизу імплементують з метою визначення 
якісних характеристик товарів. 

- мистецтвознавча експертиза здійснюють для визначення 
цінності витворів мистецтва і предметів антикваріату . 

- оцінна експертиза проводиться з метою визначення споживчої 
вартості товарів. 

- мінералогічна (гемологічна) експертиза спрямована на визна-
чення природи дорогоцінного каміння, категорії його якості і вартості. 

- екологічна експертиза проводиться з метою визначення 
можливості ввезення товару на митну територію України або 
вивезення його за межі митної території України. 

- криміналістична експертиза має на меті визначення автентич-
ності митних та інших документів, що мають значення під час 
проведення митного контролю, цінних паперів, а також митних засобів 
ідентифікації. 

У ході проведення вищезазначених видів експертиз, як і в 
здійсненні будь-якої діяльності виникають проблеми. Такі проблеми є 
проблемами здійснення митної експертизи і, в основному, включають: 

- труднощі при класифікації товарів з новими властивостями, 
набутими унаслідок поєднання різних за походженням матеріалів, 
функцій тощо; 

- опір суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при взятті проб; 
- неможливість охоплення всього обсягу товарів. 
Таким чином, характерним для митних експертиз є здійснення 

функції контролю за виконанням норм та правил щодо перетину 
товарами митного кордону з дотриманням законодавчо встановлених 
норм. 

 
1. Малигіна В.Д. Основи експертизи продовольчих товарів. / 

Малигіна В.Д., Титаренко Л.Д.: Навч. пос. — К.: Кондор, 2009. — 296 с.  
2. Діагностика та експертиза в митній діяльності : конспект лекцій /  
О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан, В.Й. Жежуха, О.Ю. Григор'єв. – 
Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011 р. – 57 с. 3. Митний 
кодекс України. Закон України № 4495-VI від 13.03.2012 (із змінами та 
доповненнями від 26.07.2017)[Електронний ресурс]- Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. 
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студ. групи МЕ-44 
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ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ: 
МОЖЛИВОСТІ ЧИ ПРОБЛЕМИ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Обравши європейський шлях розвитку, Україна пішла дорогою 

значних змін. Відомо, що однією з характерних рис середовища 
Європейського Союзу (ЄС) є високий рівень якості. Такий показник 
забезпечується багато в чому стандартами якості, дотримання яких на 
ринках ЄС є обов’язковим. Саме ця умова стала водночас можливістю 
та каменем спотикання для більшості українських виробників. 

В першу чергу слід розуміти, що впровадження європейських 
систем якості на вітчизняних підприємствах потребуватиме значних 
витрат. Відповідно, не в усіх виробників наявний достатній обсяг 
капіталу для реалізації цього завдання, про що свідчить вивчення 
теорії і практики [2]. З огляду на таку ситуацію Міністерству 
економічного розвитку і торгівлі України була надана європейська 
технічна допомога у розмірі 38 млн. євро, значна частина якої 
спрямовується на фінансування процесу введення стандартів якості ЄС 
на українських підприємствах [3]. 

Останнім етапом процесу стандартизації українського 
підприємства є процедура проходження сертифікації. На сьогодні в 
Україні існує невелика кількість лабораторій, що мали б необхідну 
акредитацію для проведення потрібних випробувань. [4]. Відповідно, 
виникає потреба звернення до іноземних випробувальних центрів, що 
вимагає достатньо великих затрат часу та коштів. 

Український аграрний бізнес, який є одним із основних напрямків 
діяльності у країні, став яскравим прикладом проблем, з якими 
стикаються вітчизняні товаровиробники в процесі євроінтеграції. 
Наглядним наслідком цього є постійне зниження обсягу експорту та 
невикористання значної кількості квот на агрокультури. Основними 
причинами такої ситуації є невідповідність фітосанітарним нормам, 
відсутність підтримки від держави та неготовність самих виробників 
конкурувати на європейському ринку. Незважаючи на негативну 
тенденцію, процес впровадження гармонізованої системи стандартів 
якості перебуває в активній фазі та найближчим часом усі 
підприємства, які будуть прагнути у подальшому функціонувати як на 
українському, так і на європейському ринках, змушені перейти на нові 
стандарти [1]. 
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Незважаючи на складнощі та важкість впровадження 
європейських систем якості, переваги від реалізації цього процесу 
вагоміші, ніж недоліки. По-перше, для українських товаровиробників 
відкриються європейські ринки збуту, що відкриває значні 
перспективи. По-друге, як свідчить практика іноземних держав, 
введення стандартів викликає чималу економію коштів. Наприклад, 
німецьке агентство із стандартизації підрахувало, що економія 
внаслідок впровадження стандартів якості у 2006-2011 рр. склала 17 
млрд. євро. [5]. Окрім матеріальних переваг, матиме місце і 
підвищення рівня конкурентоспроможності української продукції на 
європейських ринках та покращення рівня довіри до вітчизняних 
виробників.  

Оскільки використання міжнародних стандартів якості викликає 
значну кількість переваг, українським підприємствам варто ґрунтовно 
проаналізувати діючу європейську систему стандартів й оцінити власні 
можливості та ресурси з метою впровадження цих вимог і виведення 
якості вітчизняної продукції на європейський рівень. 

 
1. Драпак М. Чи під силу українським аграріям перейти на 

стандарти ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 
http://dyvys.info/2016/05/11/chy-perezhyvut-ukrayinski-agrariyi-perehid-na-
standarty-yes/. 2.  Заворітня Г., Луценко Д.,  Акуленко Л. Як виконати угоду з 
ЄС? Технічне регулювання та стандартизація [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу до ресурсу: 
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2014/07/7/7023953/. 3. Чернецька 
С. Євростандарти VS ГОСТ: чому гармонізація технічних стандартів 
важлива для бізнесу? [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 
https://reforms.censor.net.ua/columns/3019565/vrostandarti_vs_gost_chomu_gar
monzatsya_tehnchnih_standartv_vajliva_dlya_bznesu.  4. В Україні триває 
впровадження європейських стандартів: експерти розповіли про 
результати [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.unian.ua/eurobusiness/1629907-es-dopomagae-finansuvati-perehid-
ukrajini-na-evropeyski-standarti-minekonomrozvitku.html. 5. Прощання з 
радянським ГОСТом: Чому Україні потрібні європейські стандарти? 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 
https://hromadske.ua/posts/chomu-ukraini-potribni-ievropeiski-standarty-reforma 
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Секція 2  
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ ЗЕД 

 
Раціональна організація системи управління витратами на сучас-

ному промисловому підприємстві в умовах ЗЕД дозволяє комплексно та 
оперативно управляти витратами і прибутковістю організації та в 
кінцевому підсумку підвищує ефективність її діяльності.  

Система управління витратами будується на процесному 
підході, тобто системному відображенні і узгодженні з сучасним 
законодавством, яке регулює цю сферу діяльності. Вирішальну роль в 
системі управління витратами підприємства відіграє соціально-
економічна діяльність людей, яка тісно пов'язана з виробництвом. 
Саме нею опосередковуються всі інші змінні і елементи цієї системи. 

Існуюча на сьогодні система фінансового обліку та звітності не 
може достатньою мірою забезпечити керівництво підприємства 
інформацією, необхідною для прийняття обґрунтованих і ефективних 
управлінських рішень. 

Вітчизняними вченими розроблені численні теоретичні та 
практичні аспекти управління витратами. Однак організація процесу 
управління витратами в рамках поточного і стратегічного управління 
підприємством на практиці використовується не досить повно. 

Дослідження показують, що діюча система управління 
витратами не повною мірою сприяє вирішенню проблем їх оптимізації 
та ефективності господарювання підприємств. Незадовільно йде 
справа з методикою аналізу, планування, скорочення витрат згідно 
відомих моделей у сфері cost management. 

Актуальні дослідження проблеми управління виробничими 
витратами підприємств, що реалізовують зовнішньоекономічну 
діяльність, визначається рядом аспектів: 

- по-перше, зниження виробничих витрат разом зі збільшенням 
обсягу виробництва є одним з основних джерел отримання прибутку 
на підприємстві; 

- по-друге, висока частка витрат на од.гривню обсягу 
виробництва; 
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- по-третє, в сучасних умовах необхідні роздільний облік і 
планування змінних і умовно-постійних витрат, що пов'язано з їх 
різною роллю в формуванні прибутку через незалежність останніх від 
обсягу виробництва, який до того ж в досліджуваних умовах 
нестабільний; 

- по-четверте, висока частка умовно-постійних витрат на од. 
гривню обсягу продажів; 

- по-п'яте, на підприємствах відсутній механізм ефективного 
управління витратами. 

Управляти витратами означає управляти не тільки їх загальним 
рівнем, а й структурними елементами. 

В останні роки в Україні почали широко використовуватися 
елементи системи direct-costing. Ідея калькулювання собівартості за 
змінними витратами, що стала базовим елементом концепції direct-
costing, була висунута в 1936 р американським економістом Джо-
натаном Харрісом. В основі її лежить в достатній мірі умовний поділ 
всіх сукупних витрат на постійні (не залежать від зміни обсягу 
виробництва) і змінні (змінюються пропорційно зміні обсягів 
виробництва). При цьому змінні витрати ототожнюються з прямими 
витратами (пов'язаними з виробництвом конкретних видів продукції і 
безпосередньо включаються в собівартість цієї продукції), а постійні 
ототожнюються з накладними витратами (витратами, які носять 
загальний для виробництва декількох видів продукції характер і 
включаються в їх собівартість непрямим шляхом).  

Існує кілька основних модифікацій direct-costing: 
- "класичний" варіант системи, що передбачає калькулювання за 

прямими витратами, всі з яких є змінними; 
- система змінних витрат - калькулювання здійснюється за 

змінними витратами, в які входять прямі витрати і змінні непрямі витрати; 
- система обліку витрат залежно від використання виробничих 

потужностей, що включає в калькуляцію всі змінні витрати і частину 
постійних, визначених відповідно до коефіцієнта використання 
виробничої потужності. 

Так, впровадження системи direct-costing дає змогу вирішити 
проблему неточного розподілу накладних витрат на собівартість 
конкретних видів продукції, оскільки в рамках direct-costing ці витрати 
не включаються до собівартості взагалі. 

Крім того, диференціація виробничих витрат дозволяє 
однозначно визначати взаємозв'язок між зміною обсягів виробництва і 
поведінкою собівартості. Це забезпечує можливість більш гнучкого 
планування витрат на підприємстві.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ 
В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

На сучасному етапі інтенсивного розвитку економіки та 
технологій перед підприємствами постає проблема забезпечення 
професійного зростання персоналу, оскільки зовнішнє середовище 
почало дуже динамічно розвиватись і для того, щоб підприємство не 
опинилось на завершальній стадії свого життєвого циклу, людські 
ресурси, якими воно володіє, повинні так само динамічно розвиватись, 
що і буде забезпечено з вирішенням цієї проблеми.  

Провівши аналіз літературних джерел можна зробити висновок, 
що проблема забезпечення професійного зростання персоналу є 
актуальною на даний час, адже одну з найважливіших ролей у 
розвитку підприємства відіграють його трудові ресурси. Велике 
значення для забезпечення професійного зростання персоналу на 
підприємстві відіграє добре сформована система мотивації та 
професійного навчання. В Україні є розроблені нормативно-правові 
акти, які вирішують певні аспекти даного питання. 

В процесі розгляду проблеми професійного зростання 
персоналу в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності було 
проаналізовано різні погляди науковців на це питання. Ільїна О.А. 
зосереджує у своїй статті увагу на рівень розвитку керівників вищих 
ланок управління, зазначаючи, що саме керівник повинен допомогти 
працівнику розкрити свій потенціал та спонукати його до кар’єрного 
зростання. Також варто зазначити, що деякі автори у своїх роботах 
звертали увагу на вік персоналу, зазначаючи, що людям старшого віку 
важче адаптуватись до сучасного рівня та швидкості розвитку 
технологій, що затримує їх професійний розвиток на низькому рівні.  

Основні проблеми, які виникають під час забезпечення 
ефективного професійного зростання підприємства пов’язані з тим, що 
керівництво організації не приділяє достатньої уваги внутрішньо-
організаційному навчанню, мотивації працівників, наявності 
зворотнього зв’язку, результатом чого буде значне зниження 
рентабельності підприємства, відсутність взаєморозуміння між 
керівниками та підлеглими, що приведе до некоректного виконання 
поставлених завдань та неефективної діяльності підприємства.  



 554 
 

Вищенаведені проблеми необхідно вирішити у короткі терміни, 
щоб зменшити рівень плинності кадрів, сформувати комфортний емоцій-
ний клімат на підприємстві і забезпечити стійкий рівень розвитку. З ме-
тою вирішення цих проблем, необхідно впровадити заходи щодо вдоско-
налення системи внутрішньо-організаційного навчання працівників під-
приємств та провести покращення існуючої системи мотивації персоналу. 

 
1. Ільїна О. А. Системно-компетентнісний підхід до управління 

розвитку кадрового потенціалу підприємства / Ільїна О. А. // 
Економіка і суспільство [журнал] – 2017. – Випуск №7. – С. 72-77.  
2. Нікітін Ю. О. Сучасні моделі та механізми мотивації персоналу 
українських підприємств / Нікітін Ю. О., Рукас-Пасічнюк В. Г. // 
Actual problems of economics. – 2014. – №4(154). – С. 238-246.  
3. Ходикіна І. В. Мотивація, розвиток персоналу та створення 
корпоративної культури – запорука ефективного управління 
персоналом компанії та успішної діяльності компанії / І. В. Ходикіна 
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СТРАХУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ХЕДЖУВАННЯ 

 
Щоб мінімізувати у Державі валютні ризики які безпосередньо 

пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю слід навчати належних 
фахівців, та намагатись упроваджувати практику зарубіжних країн таких 
як, форвардні угоди та метод хеджування. На даний момент набутий 
метод хеджування потребує адаптації до реалій економік країн [1]. 

Об'єктивність ризику в економічній теорії перш за все 
базується на тому, що він існує внаслідок об'єктивних, притаманних 
економіці таких категорій як перш за все невизначеності, а також 
конфліктності, відсутності вичерпної інформації на момент 
оцінювання і прийняття управлінських рішень тощо. Суб'єктивність 
ризику зумовлюється діяльністю людей (інвесторів, менеджерів, 
управлінських команд, бізнесменів, споживачів тощо), що мають свій 
власний досвід, власну психологію та переслідують власні інтереси, 
які або схильні до ризику, або  несхильні до нього, кожен зі своєю 
власною поведінкою тощо[3].  
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Українські підприємства в основному займаються імпортною 
діяльністю, на мою думку, для страхування валютних ризиків на 
підприємствах доцільно ввести методи хеджування. 

На підприємствах наявні валютні ризики, що може спричинити до 
зменшення прибутку та розірвання контрактів із країнами-імпортерами [2]. 

Валютні ризики виражаються при зміні за час проведення 
зовнішньоторговельних операцій курсового співвідношення між валютою 
платежу і валютою, в якій показані витрати експортера або здійснюється 
облік його валютних надходжень (валюта ціни). Розмір валютного ризику 
пов’язаний із потенційною втратою купівельної спроможності іноземної 
валюти, тому він прямо залежить від розриву в часі між терміном 
підписання угоди та моментом здійснення кінцевого платежу [4]. В умовах 
невизначеності доцільно скоротити даний термін. 

Метод правильного вибору валюти ціни зовнішньоекономічного 
договору полягає у встановленні валюти платежу контракту у валюті, 
зміна курсу якої потенційно вигідна для даної організації 
(підприємства). Для експортера такою валютою звісно буде “сильна” 
валюта, тобто така, курс якої прогнозовано підвищиться протягом 
терміну виконання контракту. Для імпортера вигідна “слабка” валюта, 
курс якої потенційно може суттєво знизитися за той же час[6]. 

Загальновідомо що найпоширенішою формою хеджування 
валютних ризиків виступають форварди. Під форвардною угодою 
розуміють «будь-яку купівлю-продаж певної суми валюти на 
конкретну дату в майбутньому за наперед визначеним курсом». 
Оскільки сторони форвардного контракту рівноправні та схильні до 
одного й того ж ризику, то в момент укладення вартість контракту 
дорівнює «0» (поточна ринкова вартість контракту дорівнює нулю). 
Необхідно зазначити, що страхування валютних ризиків на 
підприємствах які займаються зовнішньоекономічної діяльністю, 
вимагає комплексних розрахунків та обгрунтувань [5]. 

Завершуючи роботу, можна зробити висновок, що розробку 
уникнення валютних ризиків на підприємствах , а також вибору 
коректних методів хеджування на підприємствах які без посередньо 
займаються зовнішньоекономічної діяльностю є вагомим інстру-
ментом для утримання нових партнерів-імпортерів. Вона має являти 
собою систематичний план поведінки підприємства, спрямований на 
найбільш ефективне використання ресурсів та отримання 
максимальної прибутковості. 

 
1. Орлов І. О. Валютні ризики та методи їх хеджування.  
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bitstream/123456789/9062/1/.pdf. 2. Ботвіна, Н. О. Хеджування валютного 
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РОЗВИТОК ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 
В умовах світового економічного зростання важливим є 

залучення країни у сферу міжнародних зв’язків. Розвиток сучасного 
виробництва досягнув глобальних змін. В міжнародних масштабах 
переміщуються не лише товари чи послуги, а й робоча сила та капітал. 
Тому для  підтримання національної економіки необхідна взаємодія з 
іноземними країнами та участь у міжнародному поділі праці. На 
сьогодні, суб’єкти господарювання України мають змогу брати 
активну участь у міжнародному співробітництві.  

Виходячи з норм Закону України “Про зовнішньоекономічну 
діяльність”, ЗЕД – діяльність суб'єктів господарської діяльності 
України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована 
на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, 
так і за її межами [1]. Сфера ЗЕД є ключовою для підвищення 
конкурентоспроможності будь-якого підприємства та надає йому 
нових можливостей і переваг міжнародного співробітництва.  

ЗЕД підприємств залежить від системи зовнішніх і внутрішніх фак-
торів. До внутрішніх відносять конкурентоспроможність продукції, до 
зовнішніх: розвиток економіки країни, рівень політичної стабільності, 
географічні й соціально-культурні особливості країни тощо. 

У 2016 р. Україна здійснювала зовнішньоекономічні операції з 
партнерами з 226 країн світу, проти 217 країн у 2015 році. 
Експортували товари до 198 країн світу, імпортували – з 207 країн (191 
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та 201 країни у 2015 році). Експорт товарів у 2016 р. становив 36,3 
млрд.дол. США, та зменшився на 4,6% проти обсягу 2015 р. та на 
32,5% проти обсягу 2014 р., імпорт товарів – 39,2 млрд.дол., та 
збільшився на 4,6% і зменшився на 27,9% відповідно [2].  

За 2015-2016 роки географічна структура експорту та імпорту є 
схожою. Так, найбільші надходження серед країн ЄС в 2016 р. 
здійснювались з Німеччини – 11,0% (10,6% в 2015 р.) від загального 
обсягу імпорту, Польщі – 6,9% (6,2%), Франції – 3,9% та Італії – 3,5% 
(2,6%); серед інших країн – з РФ – 13,1%  (20%),  Китаю – 11,9% 
(10,1%), Білорусі – 7,1% (6,5%) та США – 4,3% (3,9%). Основними 
торговельними партнерами України в експорті серед країн ЄС є 
Німеччина – 4,9% (3,5% в 2015 році), Велика Британія – 4,7%, Кіпр – 
2,4% та Польща – 2,2% (5,2%). Серед інших країн значна частка 
українського експорту послуг припадає на РФ – 31,2%, (12,7%), США – 
7,3%, Швейцарію – 6,9% та Туркменістан – 3,5% [2]. 

Можна дійти висновку, що сьогодні українські підприємства 
стикаються з труднощами щодо виходу на міжнародні ринки. 
Зменшення експорту в порівнянні з минулими роками можна пояснити 
низькою конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств. Жорсткі 
обмеження на зарубіжних ринках створюють бар’єри для нашої 
продукції та ускладнюють конкурентну боротьбу. Також існує значна 
частка підприємств із застарілою технікою, що не дозволяє їм 
конкурувати з iноземними фiрмами. Крім цього, Опитуванням 
експортерів та імпортерів України, що проводилось Інститутом 
економічних досліджень та політичних консультацій, встановлено, що 
більша половина учасників зовнішньоекономічних операцій 
зустрічалась із певними перешкодами в ЗЕД: бюрократія, велика 
кількість дозвільних документів, непередбачувані зміни курсів валют, 
складність митного і податкового законодавства України [3]. 

Збільшити частку експорту можна лише випуском високотехно-
логічної продукції, яка б відповідала всім стандартам іноземних 
ринків. Для цього необхідні інвестиції в нові проекти та новітнє 
обладнання для їх реалізації. Це можливо, оскільки за 2016 р. та 
початок 2017 р. частка іноземних інвестицій збільшилась з 4405,8 млн. 
дол. США до 38046,6 млн. дол. США [2].   

Також у світі існують спеціальні організації, які сприяють розвитку 
ескпортної діяльності підприємств, що впроваджують інновації, 
наприклад, IES (Міжнародна компанія Сінгапуру), MATRADE 
(Корпорація розвитку зовнішньої торгівлі Малайзії); AUSTRADE 
(Австралійська комісія торгівлі) та ін. [4]. Створення таких організацій в 
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Україні сприяло б збільшенню експортної діяльності суб’єктів 
господарювання та ефективному розвитку ЗЕД країни.  

 
1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 
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служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 
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СПІВПРАЦЯ З КАНАДОЮ В МЕЖАХ ЗОНИ  
ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 

 
1 серпня 2017 року набула чинності Угода про вільну торгівлю 

між Україною та Канадою. Шлях до цієї історичної події був досить 
довгим починаючи з 2010 року. В липні 2016 року під час першого 
офіційного візиту прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо до Києва 
угода була підписана. 

Завдяки масштабним зусиллям Міністерства економічного 
розвитку та торгівлі, українським економічним дипломатам вдалося 
зафіксувати для України надзвичайно вигідні позиції в цій угоді. Після 
активного лобіювання впливової української громади у Канаді, 
Україна отримали більше преференцій. 

Угода відкриває для українських експортерів безмитний доступ 
до 98% канадського ринку. Це стосується як сфери сільськогоспо-
дарських, так і промислових товарів.  

Найбільші переваги від скасування мит отримають українські 
виробники одягу (буде скасоване мито в розмірі 17,2%) та взуття 
(9,7%), представники машинобудівної ( 5,6%) та хімічної галузей 
(4,5%), а також аграрії (4,5% для овочів та фруктів). 

Для канадської сторони умови відрізняються. Відразу після 
вступу угоди в силу будуть скасовані мита лише для 72% канадських 
товарів. Мита на решту 27% будуть скасовуватись поступово з 
перехідним періодом у 3, 5 та 7 років. Окрім того, угода передбачає 
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часткову лібералізацію щодо важливих для України сільськогоспо-
дарських товарів, а також тарифні квоти та певні товари.  

Скасування мит розповсюджуються виключно на товари 
походженням з України або Канади. Угода містить прозорі правила 
визначення країни походження – товари повинні бути повністю вироб-
лені на території однієї із країн, або бути достатньо переробленими 
відповідно до детально прописаних правил походження. 

Зона вільної торгівлі передбачає створення передбачуваного та 
справедливого торговельного середовища, яке сприятиме захисту 
інтересів споживачів. Саме тому угода містить розділ, спрямований на 
запобігання антиконкурентної поведінки в межах вільної торгівлі між 
Україною та Канадою. Зокрема, природні монополісти та держ-
підприємства України та Канади мусять дотримуватися правил чесної 
конкуренції під час здійснення делегованих державою повноважень, а 
також запобігати дискримінації під час експорту товарів, які є 
об’єктами монополії. 

Угода надає підприємствам обох країн можливість брати участь 
в процедурах державних закупівель. Бізнес отримає право на 
справедливий та недискримінаційний доступ до державних закупівель, 
які проводитимуть уряди обох країн, включаючи закупівлі держпід-
приємств (аеропортів, залізниць, поштових мереж, громадського 
транспорту). 

Скасування українського мита на канадські товари призведе до 
втрат для держбюджету на 1,2 мільйона доларів у перший рік дії 
угоди. Проте урядовці очікують, що згодом це компенсується за 
рахунок збільшення іноземних інвестицій. 

За прогнозами уряду, завдяки лібералізації торгівлі з Канадою 
Україна може отримати 3,5% приросту експорту і щорічне створення 
до 600 нових робочих місць. 

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 
прогнозують переваги для таких українських виробників товарів: 
соняшникової олії, кондитерських виробів, алкогольних напоїв та 
пива, соків, одягу, кераміки, українські металургійні та хімічні 
комбінати. 
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНЕ СПІВТОВАРИСТВО: 
ПРАГНЕННЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА 

 
 На сучасному етапі розвитку світового господарства стан 

економіки країни значною мірою впливає на міжнародні відносини 
держави. Вступ до міжнародних організацій передбачає відповідність 
певним критеріям. На жаль, відповідати їм не завжди легко. Україна 
прагне стати членом Європейського Союзу, але шлях для досягнення 
даної мети є непростим. Залучення України до процесів глобалізації 
світової економіки, вимагає більшої уваги до вивчення світових 
тенденцій залучення міжнародних інвестицій. Сучасний аналіз 
інвестиційної сфери свідчать про те, що сьогодні сформувався 
світовий фінансовий капітал з переважаннями у ньому спекулятивних 
віртуальних складових. У світі виникли величезні диспропорції в сфері 
інвестицій. Відомий американський дипломат Строуб Телботт 
характеризував незалежну Україну як ключовий елемент у новій 
Європі після холодної війни, зважаючи на її геополітичне становище 
та природні ресурси. Європейська інтеграція являє собою реалізацію 
загальновизнаних концепцій управління в межах ЄС – «єдиного 
європейського дому», «економічної інтеграції», «сталого розвитку» 
тощо. За цих обставин Україна як демократична, соціальна, правова 
держава потребує таких організаційних форм, засобів, інститутів та 
механізмів організації  державного управління, які відповідають 
національним традиціям публічного управління, отримують суспільне 
визнання, регулюються сталими правовими нормами та розвиваються 
в контексті загально цивілізаційного процесу гуманізації владних 
відносин. 

 Складним та важливим аспектом діяльності європейської 
дипломатії на сучасному етапі є докладання зусиль щодо стабілізації 
ситуації в Україні. Жорсткою залишається й позиція дипломатії ЄС, 
зокрема її керівника Ф. Могеріні , щодо анексії Криму, що, є на думку 
Високого представника, є серйозним викликом міжнародній безпеці, 
тому необхідно чим надалі продовжувати політику невизнання анексії. 

 Базовою передумовою успішної інтеграції до ЄС слушно 
визнано конвергенцію рівнів економічного розвитку. Адже у разі 
невиконання цієї умови у процесі євроінтеграції виникають: 

а) економічні втрати для відсталих країн; 
б) фінансові трансферти з боку передових країн ЄС. 
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 Угода про Асоціацію містить положення про Глибоку та 
всеосяжну зону вільної торгівлі (ГВЗВТ). ГВЗВТ забезпечить Україні 
умови для модернізації її торговельних відносин та для економічного 
розвитку шляхом відкриття ринків та поступової ліквідації митних 
тарифів та квот, та всеохоплюючого процесу гармонізації законів, 
норм та правил у різних сферах, пов’язаних із торгівлею. Це створить 
умови для приведення ключових секторів економіки України у відпо-
відність до стандартів ЄС. Ключовими елементами підтримування та 
розширення відносин між ЄС і Україною, які утворюватимуть основу 
таких відносин, є принципи вільної ринкової економіки, належного 
державного управління, боротьби з корупцією та різними формами 
транснаціональної організованої злочинності й тероризмом, сприяння 
сталому розвитку та ефективним багатостороннім контактам. 

 Станом на 2014 рік ЄС є важливим торговим партнером 
України, на якого припадає 35% її зовнішньої торгівлі (більше, ніж на 
Росію). Тісніша економічна інтеграція у рамках ГВЗВТ буде потужним 
стимулом для економічного зростання країни. Як основний елемент 
Угоди про асоціацію, ГВЗВТ створюватиме можливості для бізнесу в 
ЄС і в Україні та сприятиме реальній економічній модернізації та 
інтеграції з ЄС. Цей процес має сприяти підвищенню стандартів 
продукції, кращому обслуговуванню громадян і, найголовніше, 
готовності ефективно конкурувати на міжнародних ринках. 

 У майбутньому до країн-кандидатів на членство в ЄС 
обов'язково висуватимуться вимоги щодо належного рівня "підготовки 
до вступу": розвитку інститутів демократичної держави і ринкової 
економіки, рівня національної конкурентоспроможності і обсягу 
доходів на одиницю населення. 

 
1. Угода про Асоціацію між ЄС та Україною. «Короткий посібник 

Угоди про асоціацію»   [Електронний ресурс]  - Режим доступу: 
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/association_agr
eement/guide.pdf   . 2. Офіційний сайт Прдеставництва України при 
Європейському Союзі. Відносини Україна-ЄС »   [Електронний ресурс] - 
Режим доступу:  http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/relations. 3 
3. Що змінилося у відносинах Україна-ЄС в 2015-му та які плани на 
ступний рік »   [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/01/11/7043161/ 
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ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ  
В УМОВАХ ВИХОДУ НА ІНОЗЕМНИЙ РИНОК 

 
В сучасних умовах активні процеси євроінтеграції зумовили 

посилення конкурентної боротьби на внутрішніх та зовнішніх ринках, 
що загострює проблему завоювання та утримання конкурентних 
переваг підприємством. Формування та реалізація ефективної 
конкурентної стратегії забезпечить адаптивність підприємства до 
динамічних умов розвитку ринку та сприятиме досягненню стійкої та 
вигідної позиції в конкурентному середовищі. 

Проблемам, які пов'язані з особливостями формування та 
реалізації конкурентної стратегії присвячено велику кількість наукових 
монографій і статей зарубіжних та вітчизняних авторів Кожен з авторів 
по-різному описує процес формування та реалізації конкурентної стратегії 
підприємства, визначаючи власний інструментарій аналізу зовнішнього та 
внутрішнього середовища, вибору оптимальної стратегії та методів її 
реалізації. Зокрема, Гарбар В. А. стверджує , що для формування і 
реалізації стратегії необхідна наявність стабільного  та гнучкого 
внутрішнього середовища підприємства, яке б дозволило швидко 
реагувати на зміни в зовнішньому середовищі [2]. Дуброва О. С. звертає 
увагу на  складність вибору оптимальної конкурентної стратегії, тому при 
її формування та реалізації необхідно врахувати багато чинників для 
аналізу стратегічних альтернатив та використання оптимального набору 
інструментів [3]. Бельтюков Є.А. та Некрасова Л.А. зазначають, що кожне 
підприємство самостійно формує свою конкурентну стратегію на ринку 
на основі оцінки рівня своєї конкурентоспроможності за визначеною 
методикою [1].  

Більшість вітчизняних підприємств стихійно підходять до 
формування конкурентної стратегії, що приводить до стану 
невизначеності в конкурентному середовищі, внаслідок постійної 
зміни конкурентної поведінки. Формування ефективної конкурентної 
стратегії та забезпечення її реалізації дозволить підприємству легко 
адаптуватись до змін зовнішнього середовища та максимально вико-
ристовувати свої конкурентні переваги, що сприятиме досягненню 
поставлених стратегічних цілей. 

Основні проблеми в діяльності підприємств, пов’язані з 
формуванням та реалізацією конкурентної стратегії в умовах виходу 
на іноземний ринок полягають у відсутність моделі формування 
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конкурентної стратегії підприємства, яка би враховувала специфіку 
галузі в умовах виходу на іноземний ринок та низький рівень 
реалізації сформованої конкурентної стратегії підприємством, що дуже 
часто зумовлено відсутністю ефективної системи контролю. Можли-
вими наслідками даних проблем є відсутність будь-якої конкурентної 
стратегії підприємства або її неефективність як на вітчизняному, так і 
на іноземному ринку.  

Можливими шляхами вирішення даних проблем є розроблення 
керівництвом підприємства моделі формування конкуретної стратегії, 
яка буде враховувати досвід інших підприємств в даній галузі та 
передбачатиме виконання послідовних етапів; вдосконалення системи 
контролю підприємством за процесом реалізації конкурентної 
стратегії, що дозволить апарату управління підприємства вчасно 
реагувати на зміни в зовнішньому середовищі, максимально 
використовувати можливості внутрішнього середовища та забезпечить 
належний рівень реалізації конкурентної стратегії. 

 
1. Бельтюков Є. А. Конкурентна стратегія підприємства: 

сутність та формування на основі оцінки рівня конкуренто-
спроможності  / Бельтюков Є. А., Некрасова Л. А. // Економіка: реалії 
часу. Науковий журнал. – 2014. – № 2 (12). – С. 6-13. 2. Гарбар В. А. 
Формування конкурентної стратегії підприємства / Гарбар В. А., 
Волошанюк В.А. // Вісник Вінницького торговельно-економічного 
інституту. – Економічні науки. - №12. – С. 23. 3. Дуброва О. С. 
Процес розробки та реалізації конкурентної стратегії підприємства / 
Дуброва О. С. // Ефективна економіка. - 2010. - № 8. – С.12. 
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РАМКОВІ УГОДИ: СУТНІСТЬ  
ТА ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ 

 
В сучасному житті питання стабільності  є актуальним. В 

умовах нестійкої економічної ситуації потрібно шукати шляхи та 
заходи, які покращуватимуть ситуацію та сприятимуть розвитку 
української економіки.  Одним із таких заходів є здійснення 
державних закупівель, що базується на встановленні стабільних 
зв’язків між суб’єктами господарювання. Одним із напрямків 
здійснення державних закупівель є здійснення рамкових угод. 
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Рамкова угода – це правочин, який укладається одним чи 
кількома замовниками у письмовій формі в порядку, встановленому 
Законом України «Про публічні закупівлі», з одним чи кількома 
учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов 
закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних 
договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди [1]. 

Рамкові угоди можна розглядати на двох рівнях: внутрішньому та 
зовнішньому.  Відповідно внутрішні – угоди між вітчизняними 
підприємствами, зовнішні – угоди із закордонними підприємствами [2]. 

Рамкова угода підписується: у разі проведення закупівлі за 
рамковою угодою генеральним замовником - генеральним замовни-
ком, усіма замовниками, в інтересах яких проводиться процедура, а 
також учасником-переможцем (учасниками-переможцями); у разі 
проведення закупівлі за рамковою угодою замовником - замовником та 
учасником-переможцем (учасниками-переможцями). 

Наведемо основні особливості рамкових угод:   
  оголошення про проведення закупівлі за рамковою угодою 

складається залежно від обраної замовником (генеральним замов-
ником) процедури за формою оголошення про проведення процедури 
відкритих торгів, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації з 
урахуванням таких особливостей;  

  замовник (генеральний замовник) не має права 
встановлювати вимоги до учасників (учасників попередньої 
кваліфікації) щодо підтвердження відповідності кваліфікаційним 
критеріям, виходячи із загальної планової кількості товарів, послуг за 
рамковою угодою, крім випадку, коли замовник (генеральний 
замовник) укладатиме рамкову угоду з одним учасником на строк не 
більше року;  

  замовник (генеральний замовник) має право зазначити в 
оголошенні про проведення процедури закупівлі та в документації 
конкурсних торгів вимоги щодо надання забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів;  

  скорочена процедура при закупівлі за рамковими угодами не 
застосовується;  

  замовник (генеральний замовник) акцептує пропозицію 
(пропозиції) конкурсних торгів, що визнана (визнані) найбільш 
економічно вигідною (вигідними) за результатами оцінки;  

  генеральний замовник зобов’язаний протягом п’яти днів із 
дня прийняття рішення про визначення переможця (переможців) 
надіслати заінтересованим замовникам письмове повідомлення про 
результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження 
учасника-переможця (учасників-переможців), пропозицію (пропозиції) 
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конкурсних торгів якого (яких) визнано найбільш економічно 
вигідною (вигідними) за результатами оцінки;  

 повідомлення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних 
торгів обов’язково оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону [1]. 

Важливим внеском для проведення рамкових угод стало 
погодження в 2016 році представниками країн-учасниць Комітету з 
державних закупівель Світової організації торгівлі (GPA) про приєднання 
України до «Угоди про державні закупівлі». Україна отримала низку 
вигод, зокрема: рівний доступ до ринків - на сферу державних закупівель 
(відкриття для України глобального ринку); своєрідний знак якості 
держави для іноземних інвесторів (Україна переймає найкращі практики 
та отримує схвалення від провідних країн світу) [3]. 

Отже рамкова угода є певною особливою формою договору про 
закупівлю товарів, робіт, і послуг за рахунок державних коштів, який 
має господарсько-правову природу та є спеціальною формою 
державного контракту.  

 
1. Закон України «Про публічні закупівлі» №922-19 від 25.12.2015р. зі 

змінами і доповненнями № 2019-VIII від 13.04.2017р. [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-
19/paran2#n2 2. Петруненко Я. Рамкова угода як форма договору про 
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти //  Юридична Україна 
Електронний ресурс] – Режим доступу: 
file:///C:/Users/PK/Downloads/urykr_2015_7-8_13.pdf 3. Україна офіційно 
приєдналася до угоди СОТ про державні закупівлі  (GPA)  [Електронний 
ресурс] – Режим доступу:  http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-
UA&id=5ce283a6-3c61-4fa6-9aed-
17d65194daad&title=UkrainaOfitsiinoPridnalasiaDoUgodiSotProDerzhavniZak
upivli-gpa 
 

О.Сидоренко 
студ. групи МЕм-22з 

Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. М.В. Руда 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ  

 
Не залежно від рівня економічного розвитку жодна з країн світу не 

може розвиватися без взаємовигідних економічних зв'язків з іншими 
країнами світу, тобто залишатися поза світовим господарством.  
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Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - це невід'ємна частина 
глобальної світової економіки. ЗЕД представляється як сукупність 
функцій виробничих структур, в якій відбуваються глибокі зміни. 
Сьогодні ситуація в Україні позитивно змінюється, і, якщо раніше ЗЕД 
була монопольною сферою діяльності держави, то тепер відбувається 
лібералізація зовнішньої торгівлі, а це призводить до відкриття віль-
ного доступу до ринків для підприємств і організацій, інших суб'єктів.  

В умовах глобальної економіки помітно загострюється 
вирішення питання розробки дієвих методів оцінювання ефективності 
зовнішньоекономічних операцій підприємства. 

Визначаючи ефективність ЗЕД, використовується системний 
підхід, який дозволяє комплексно проаналізувати різні види зовні-
шньоекономічних операцій. Щоб провести економічний аналіз в 
першу чергу необхідно визначитися з критерієм ефективності, на 
основі якого здійснюється оцінка ефективності ЗЕД. 

Взявши за основу похідні дані можна обчислити показники як 
узагальнені, так і проміжні, розробити формули впливу факторів на 
узагальнений показник, побачити відхилення у фінансово-госпо-
дарській діяльності і, найголовніше, сформулювати проблеми, які 
можуть вимагати своєчасного вирішення. 

На основі аналізу показників ефективності здійснюється еконо-
мічне обґрунтування ЗЕД підприємства. Існує ряд таких показників: 

1. Показники ефекту. Абсолютні значення, які відтворюються в 
грошових одиницях як різниця між результатами діяльності та 
витратами на здійснення ЗЕД. 

2. Показники ефективності. Являють собою співвідношення 
прибутку від діяльності організації до витрат на здійснення цієї 
діяльності. Вимірюються у відсотках і частках. 

Для розрахунку показників ефективності ЗЕД важливе дотри-
мання деяких положень, а саме: 

1. Принцип обліку всіх складових елементів витрат і 
результатів. Даний принцип передбачає класифікацію і відтворення 
показників в бухгалтерському, статистичному і оперативному обліку. 

2. Принцип зведення витрат і результатів. Даний принцип 
передбачає, що порівнювані показники повинні відтворюватися 
однаковими кількісними одиницями. 

3. Принцип зведення різних витрат і результатів до одного моменту 
часу. Даний принцип здійснюється за допомогою дисконтування. 

4. Принцип зіставлення з базовим варіантом. Даний принцип 
відтворює сутність застосування показників ефективності для того, 
щоб здійснити економічний аналіз з метою створення пропозицій 
щодо поліпшення ефективності ситуації в економіці. 
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Такий економічний аналіз полягає в дослідженні стану ор-
ганізації ЗЕД на поточний момент часу на конкретному підприємстві, 
різних відхилень від наміченого рівня і виявлення чинників, які 
викликали ці відхилення. Економічний аналіз є основою для прийняття 
ефективних управлінських рішень. Його метою є оцінювання 
діяльності організації та його підрозділів, виявлення резервів, 
формулювання проблем, які потрібно вирішити у сфері міжнародної 
економічної діяльності. 

Економічне обґрунтування прийнятих рішень у сфері управлін-
ня ЗЕД підприємств може проводитися з використанням різних мето-
дів - факторного, експертного, розрахункового та ін.  

Досить поширений у світовій практиці факторний підхід, 
сутність якого полягає в пошуку чинників, що впливають на 
ефективність операцій щодо ЗЕД, і встановленні взаємозв'язку між 
виявленими факторами і результатом розвитку ЗЕД підприємства з 
використанням математичного інструментарію. 

Серед чинників ефективності ЗЕД можуть бути виділені: 
фактори, що відрізняють учасників ЗЕД від підприємств, що працюють 
тільки на внутрішньому ринку; зовнішні фактори (державні 
стимулюючі програми розвитку експорту, заохочення іноземних інвес-
тицій тощо.); чинники, пов'язані з поведінкою фірми (маркетингова 
орієнтація фірми, цілеспрямованість системи менеджменту і т.д.). 
 

М. Тесля  
студ. групи ЕП-42 

Науковий керівник :к.е.н.,доц. Передало Х.С. 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ВІДНОСИН 

 
Останнім часом дедалі частіше порушується питання щодо 

напрямків зовнішньої політики України. Найпріоритетнішим з них є 
орієнтація на Євросоюз, однак Україна активізує свою політику не 
лише в західному напрямі, а й у східному, зокрема з країнами Східної 
та Південно-Східної Азії. Особливий акцент робиться на партнерство з 
Китаєм, який є одним з політичних і економічних лідерів на Світовій 
арені. 

Співпраця з Китаєм має свої переваги та недоліки. До переваг 
можна віднести: розширення ринків збуту для національних 
виробників (станом на сьогодні, український експорт має здебільшого 
сировинний характер, найбільшу частку займає експорт зернових-8%, 
деревини, залізної руди, металобрухту  -  3%) [1]; збільшення кількість 
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інвесторів, що в свою чергу призведе до відкриття нових підприємств, 
які забезпечать робочі місця населенню (станом на 2016 рік в 
економіку України залучено 17,8 мільйонів доларів інвестицій в 
сільське господарство, енергетику, добування природних ресурсів, 
розбудову інфраструктури); співробітництво в науково-технічному та 
військовому секторах (Китай є найбільшим споживачем української 
військово-технічної продукції); розвиток туризму на умовах 
спрощеного візового режиму (наприклад, число китайських туристів 
зросло до 10-річного максимуму -  в 2016 р. Україну відвідали більше, 
ніж 20000 громадян Китаю) [2]; продаж послуг  та розвиток ринку ІТ-
сфер (уряд Китаю створює різні премії та умови для залучення 
фахівців. Так, минулого року  було запрошено більше 3000 
українських фахівців в сфері ІТ) [3].  

Щодо аналізу недоліків, то слід відмітити лише те, що 
український ринок буде заповнений не лише китайськими автомо-
білями та технікою згідно з високими стандартами якості, а й деше-
вими та низької якості товарами, які створюватимуть конкуренцію для 
товарів українського виробництва. Однак, переваг однозначно більше, 
тому співпраця з Китаєм має великий потенціал для економіки нашої 
країни. 

Залучення інвестицій та досвіду з країни Азії матиме лише  
позитивний вплив, оскільки допоможе стабілізувати ситуацію як в 
середині країни, так і утвердитись на зовнішньому ринку, розширити 
свої рамки стратегічного партнерства, відродити занепалі галузі 
економіки та розширити можливості розвитку молодих спеціалістів.  

 
1.[Електронний ресурс] // Режим доступу 

htt://vuslib.com/content/view/2013/52. 2.[Електронний ресурс] // Режим 
доступу: htt://hvylya.net./analytics/economics. 3.[Електронний ресурс] // 
Режим доступу: htt:china.mfa.gov.ua. 
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КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ 
 

Секція  
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О. Батун, С. Костів  
Науковий керівник – к.е.н., доцент Гик В.В. 

 
ПОСЛУГИ З ІНЖИНІРИНГУ  

ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 
Важливим завданням технологічного розвитку вітчизняної 

промисловості є усунення дисбалансу між інноваційними процесами та 
впровадженням нових технологій у виробництво. У сучасній економічній 
моделі цей розрив ліквідується завдяки інжинірингу, який фактично є 
інструментом формування конкурентоспроможного виробництва 
промислового підприємства. 

Інжиніринг – сфера діяльності, що включає розробку питань 
створення об'єктів промисловості, інфраструктури тощо у формі надання 
на комерційній основі різних інженерно-консультаційних послуг з 
використання науково-технічних, технологічних та управлінських 
розробок. 

Відповідно до пп. 14.1.85 ПКУ [1] інжинірингом є надання послуг 
(виконання робіт) зі складання технічних завдань, проектних пропозицій, 
проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, 
виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів, розроб-
лення технічної документації, проектування та конструкторського 
опрацювання об'єктів техніки і технології, надання консультації та 
авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а 
також надання консультацій, пов'язаних із такими послугами (роботами). 

Як і розрахунки за будь-які інші роботи і послуги, розрахунки при 
інжинірингу відображають у замовника за рахунком 63 “Розрахунки з 
постачальниками та підрядниками”, у виконавця – за рахунком 36 
“Розрахунки з покупцями та замовниками”. Дохід відображають (за 
субрахунками 7-го класу) у загальному випадку за датою підписання актів 
приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), а в замовника 
будуть витрати (класи 8, 9 рахунків) або ж збільшення вартості об'єктів 
необоротних активів (рах. 10 “Основні засоби”, 11 “Інші необоротні 
матеріальні активи”, 12 “Нематеріальні активи”) залежно від об'єкта, щодо 
якого надаються/виконуються інжинірингові послуги [3, с. 35-36]. 
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Згідно з п. 4. П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” [2], у результаті 
розробки, тобто застосування підприємством результатів досліджень 
та інших знань для планування і проектування нових або значно 
вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або 
послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання, за 
певних умов, може бути отримано нематеріальний актив. Нема-
теріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в 
балансі за умов, якщо підприємство має [2]: намір, технічну 
можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до 
стану, у якому він придатний для реалізації або використання; 
можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або 
використання нематеріального активу; інформацію для достовірного 
визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу. 

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям 
визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, 
визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були 
здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним 
активом. Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на 
баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного 
нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім 
отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не 
підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з 
його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для 
використання за призначенням. 

Таким чином, замовник може визнавати інжинірингові послуги 
у складі нематеріальних активів згідно з наведеними вище критеріями.  

 
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні 
активи”: Наказ Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.99 р. 
3. Кловська Ю. Інжиніринг в обліку / Ю. Кловська // Дебет-кредит. – 
2012. – № 14. – С. 34-40.  

 
М. Блащук 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Литвиненко Н.О. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ОБ’ЄДНАННЯХ 
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ: БАЗОВІ 

ЕЛЕМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ 
 

В умовах сучасної глобалізованої економіки наявна тенденція 
до зростання усвідомлення важливості раціональної організації 
контролю як ключового елемента управління ризиками. Контроль 
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підвищує ефективність і результативність здійснюваних госпо-
дарських операцій, посилює якісні характеристики звітності, а воло-
діння інформацією щодо актуального забезпечення контролю сприяє 
дотриманню законів та нормативних документів. 

Викладене вище обумовлює актуальність теми дослідження та 
визначає його мету, яка полягає у структурованому узагальненні та 
характеристиці базових елементів забезпечення контролю в 
об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). 

Під забезпеченням контролю слід розуміти систему заходів зі 
створення умов для здійснення контролю як виду діяльності та процесу з 
реалізації контрольних заходів. Основні види забезпечення контролю: 
методологічне, правове, документальне, фінансове, кадрове та 
матеріально-технічне.  

Методологічне забезпечення контролю – це сукупність прийомів 
дослідження забезпечення контролю, який включає принципи та методи 
діяльності. Базовим методологічним забезпеченням суб’єктів зовнішнього 
контролю – незалежного аудиту є Міжнародні стандарти контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг у редакції 
2015 року; для суб’єктів державного контролю – Стандарти з аудиту з 
державних фінансів (INTOSAI). Суб’єкти внутрішнього контролю не 
мають розробленого методологічного забезпечення, хоча вони можуть 
застосовувати наявне забезпечення, розроблене для зовнішніх суб’єктів 
контролю.  

Зовнішнє організаційне забезпечення, встановлене на рівні 
держави та закріплене у законодавчо-нормативних актах – це правове 
забезпечення контролю. Основні законодавчо-нормативні документи, які 
регламентують діяльність суб’єктів контролю ОСББ узагальнено у табл. 1. 

Кадрове забезпечення – комплекс дій, скерованих на пошук, оцінку 
і встановлення правовідносин з працівниками, як в самій установі, 
підприємстві, організації для подальшого кар’єрного зросту, так і для 
нового найму працівників на тимчасовій чи постійній основі. Кадрове 
забезпечення контрольного процесу в ОСББ реалізується шляхом 
розрахунку необхідної кількості та обґрунтування якісного складу 
працівників для ефективної діяльності об’єднання, прийому на роботу та 
звільнення працівників.  

Документальне забезпечення контролю охоплює документування 
процесу контролю (створення документів) і організацію роботи з 
документами (робота з уже створеними в об’єднанні документами).  

Фінансове забезпечення передбачає формування та використання 
фінансових ресурсів за допомогою оптимізації співвідношення всіх його 
форм.  
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Таблиця 1 
Основні законодавчо-нормативні документи,  

які регламентують діяльність суб’єктів зовнішнього  
та внутрішнього контролю в ОСББ 

Суб’єкти 
контролю 

Основні законодавчо-нормативні документи, які 
регламентують діяльність суб’єктів контролю 

зовнішнього 

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007  
№ 877-V 
Схема спрямування і координації діяльності центральних 
органів виконавчої влади Кабінетом міністрів України через 
відповідних членів Уряду: Постанова Кабінету міністрів 
України від 10.09.2014 № 442 

внутрішнього 

Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: 
Закон України від 29.11.2001 № 2866-ІІ (зі змінами та 
доповненнями).  
Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24.06.2004 
№ 1875-IV (зі змінами та доповненнями) 
Про затвердження Типового статуту об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку та Типового договору відносин 
власників житлових і нежитлових приміщень та управителя: 
Наказ Державного комітету України з питань житлово-
комунального господарства від 27.08.2003 № 141 (зі змінами та 
доповненнями) 

 
Фінансування суб’єктів зовнішнього контролю некомерційного 

сектору (органів державного контролю) здійснюється за рахунок 
коштів державного бюджету. Органи внутрішнього контролю 
функціонують на громадських засадах. Вихідною формою фінансового 
забезпечення суб’єктів внутрішньогосподарського та окремих суб’єк-
тів зовнішнього контролю ОСББ (незалежний аудит) є самофінан-
сування.  

Матеріально-технічне забезпечення – це процес забезпечення 
об’єднання необхідними для його безперебійного функціонування 
засобами та предметами праці, а також організація робочих місць.  

За результатами дослідження систематизовано базові елементи 
забезпечення контролю в ОСББ. Акцентовано на узагальненні 
правового забезпечення, яке регламентує діяльність суб’єктів 
зовнішнього та внутрішнього контролю в ОСББ та з’ясовано, що 
вихідною формою фінансового забезпечення суб’єктів внутрішньо-
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господарського та окремих суб’єктів зовнішнього контролю таких 
організацій є самофінансування. 

Застосування комплексного підходу до забезпечення конт-
ролю в ОСББ дасть змогу створити багатофункціональну систему 
для мінімізації випадків шахрайства та впливу обставин, які 
призводять до виникнення помилок та порушень в діяльності об’єд-
нань та сприятиме підвищенню ефективності фінансово-госпо-
дарської діяльності таких суб’єктів господарювання некомер-
ційного сектору економіки.  

 
У. Грицеляк 

Науковий керівник – д.е.н., професор Височан О. С. 
 

МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ  
ТА ЙОГО ОБЛІКОВА РЕАЛІЗАЦІЯ 

 
Запорукою належного функціонування суб’єктів державного 

сектору є достатній рівень забезпечення їхньої діяльності необхідними 
обсягами фінансових ресурсів. В сучасних умовах високої фінансової 
нестабільності на функціонування бюджетних установ негативний 
вплив мають наступні фактори: незадовільний стан фінансування, брак 
грошових коштів для оновлення матеріально-технічної бази 
бюджетних закладів, обмеженість джерел формування фінансових 
ресурсів та жорстка регламентація напрямків їх використання.  

Вирішення зазначених проблем в значній мірі залежить від 
ефективності побудови та реалізації фінансового механізму бюджет-
них установ. Схематично структурно-логічна модель організації 
фінансового механізму розпорядників бюджетних коштів наведена 
на рис. 1. 

Бюджетне фінансування розпорядників бюджетних коштів 
здійснюється лише на підставі затвердженого в установленому бюджет-
ним законодавством порядку кошторису. В економічній літературі роль 
основної форми бюджетного фінансування відводиться кошторисному, 
оскільки саме за його допомогою здійснюється переважна більшість 
видатків бюджетів, забезпечується функціонування виробничої та 
соціальної інфраструктури, оборони й управління.  

Саме правильний облік кошторисного фінансування є 
основним завданням реалізації управлінням облікової функції у 
суб’єктів державного сектору. 
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Рис. 1. Структурно-логічна модель організації  
фінансового механізму розпорядників бюджетних коштів* 

 
*удосконалено автором на підставі [1] 
 
У системі бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних 

коштів для відображення надходження грошових коштів загального 
та спеціального фонду використовуються рахунки які наведені на 
рис. 2. 
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Рис. 2. Рахунки для відображення руху грошових коштів загального  
та спеціального фонду бюджетної установи 

*сформовано автором на підставі [2] 
 
Зазначимо, що принципово важливе значення у системі управління 

фінансуванням бюджетних установ відіграє використання раціональних 
технологій бухгалтерського обліку, які дають змогу забезпечити 
оперативний та якісний процес обліку, аналізу і моніторингу процесу 
кругообігу, а саме етапів формування, розподілу та використання 
основних джерел фінансування розпорядників бюджетних коштів за умов 
високого рівня нестабільності національної економіки. 

 
1. Шокіна Ю.О. Особливості реалізації фінансового механізму 

бюджетних установ / Ю.О. Шокіна // Управління розвитком. – 2012. – 
№ 3. – С. 120-124. 2. Порядок застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку в державному секторі : Наказ Міністерства 
фінансів України від 29.12.2015  №1219 
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О. Грицеляк  
Науковий керівник – к.е.н., доцент Височан О. О. 

 
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИТРАТ 
ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

 
В сучасних умовах господарювання діяльність підприємств 

газопостачання та газифікації, в першу чергу, залежить від правильної 
організації бухгалтерського обліку не лише в галузі, а й безпосередньо 
на самому підприємстві. Саме тому підприємства формують облікову 
політику, яка необхідна для забезпечення організації, методики, 
технології та техніки облікового процесу з урахуванням встановлених 
державою загальних правил бухгалтерського обліку і вибору 
альтернатив в межах визначених чинними нормативно-правовими 
актами і рекомендованих міжнародними стандартами, а також новітніх 
концепцій управління. 

Бухгалтерський облік діяльності підприємств газопостачання та 
газифікації регулюється нормативними-правовими актами як на 
державному рівні так і на рівні підприємства. Основними нормативними 
документом який регулює діяльність на рівні підприємства є Наказ про 
облікову політику підприємства. 

Враховуючи організаційно-технологічні особливості підприємств 
газопостачання та газифікації в Наказі про облікову політику мають бути 
відображені наступні моменти, які наведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Елементи Наказу про облікову політику щодо витрат 
підприємств газопостачання та газифікації* 

Елементи 
витрат в Наказі 
про облікову 
політику 

Альтернативні варіанти 

1 2 
Класи рахун-
ків, що вико-
ристовуються 
для обліку ви-
трат діяльності 

1. Використання рахунків класу 9 «Витрати діяльності».  
2. Використання рахунків класу 8 «Витрати за 
елементами» та класу 9 «Витрати діяльності» 

Спосіб обліку 
транспортно-
заготі-вельних 
витрат 

1. Включення транспортно-заготівельних витрат до 
первісної вартості запасів у момент їх оприбуткування. 
2. Облік транспортно-заготівельних витрат на окремому 
субрахунку із їх подальшим розподілом. 
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Продовження табл. 1 

1 2 
Об’єкти 
обліку витрат 

Об'єкти обліку витрат, які потребують визначення за їх 
виробництвом, наданням послуг, виконанням робіт 
розподіляються на: 
− постачання природного газу споживачам України; 
− транспортування природного газу до споживачів 
України; 
− реалізація скрапленого газу споживачам; 
− інший вид діяльності (робіт, послуг). 

Статті 
виробничої 
собівартості 
робіт, послуг 
для кожного 
об’єкта обліку 
витрат, що 
викорис-
товуються 
при 
калькулю-
ванні 

Перелік і склад статей калькуляції виробничої продукції 
(робіт, послуг) відпуску (реалізації) скрапленого газу 
встановлюється підприємством   самостійно відповідно до 
вимог П(с)БО 16 «Витрати». Виробнича собівартість 
продукції (робіт, послуг), транспортування та постачання 
природного газу і реалізації скрапленого газу включає: 
− прямі матеріальні витрати, тобто вартість сировини, 
основних матеріалів та інших матеріальних цінностей, 
використання яких може бути безпосередньо віднесено до 
конкретного об'єкта витрат або конкретного виду 
діяльності: постачання (реалізація) газу, його 
транспортування, інших видів робіт (послуг); 
− прямі витрати на оплату праці з відрахуванням на 
соціальні заходи та інші виплати і заохочення; 
− інші прямі витрати, які включають, наприклад, 
амортизацію, орендну плату, послуги банку, опалення, 
водопостачання, водовідведення та інші витрати; 
− загальні виробничі витрати, які пов'язані з 
організацією виробництва, розподіляються за видами 
діяльності за конкретною базою розподілу. 

Перелік та 
склад 
постійних і 
змінних 
загально-
виробничих 
витрат 

До постійних загальновиробничих (накладних) витрат 
належать витрати на обслуговування та управління 
виробництвом, які не змінюються у разі змін обсягу  
виробництва,  а  саме:  амортизація виробничого обладнання, 
приміщень, орендна плата за основні засоби виробничого  
призначення,  витрати на утримання  будівель   та обладнання 
цехів (дільниць  служб),  опалювання, освітлення цехів 
(служб,  дільниць),  витрати на  управління  виробництвом  
(оплата праці управлінського персоналу тощо). 
Враховуючи специфіку роботи підприємств з   постачання і 
транспортування природного газу та надання послуг з 
газифікації, де базові показники мають стабільний характер, 
тобто загальновиробничі витрати належать до постійних 
витрат, поділяти загальновиробничі витрати на постійні і 
змінні недоцільно. 
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Закінчення табл. 1 

1 2 
Порядок та 
база 
розподілу 
загально-
виробничих 
витрат 

Основні витрати, які підлягають розподілу на 
підприємствах з газопостачання та газифікації можуть 
розподілятись за такими базами розподілу: 
− пропорційно до загальної суми експлуатаційних 
витрат (без вартості оплати за газ і купованої продукції) з 
подальшим розподілом за напрямками та видами 
діяльності; 
− пропорційно до загальної суми основної заробітної 
плати з подальшим розподілом за напрямками діяльності; 
− пропорційно до кількості заявок на аварійні та 
ремонтні виклики; 
− пропорційно загальній сумі витрат за напрямками 
виконаних робіт. 

*узагальнено автором на основі [1-2] 
 
Також в наказі про облікову політику необхідно аналогічно 

відобразити перелік адміністративних витрат, витрат на збут, інших 
операційних витрат, фінансових витрат, інших витрат, втрат від участі 
в капіталі, надзвичайних витрат. 

У нормативних актах хоч і наводяться вимоги до основних 
аспектів облікової політики та конкретного їх застосування, проте не 
враховуються організаційно-технологічні особливості діяльності 
підприємств. Таким чином, розробка та затвердження облікової полі-
тики є важливим етапом під час створення будь-якого підприємства, 
для того щоб правильно організувати бухгалтерський облік не лише на 
рівні галузі, але й безпосередньо на самому підприємстві. 

 
1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової 

політики підприємства та внесення змін до деяких наказів 
Міністерства фінансів України : Наказ Міністерства фінансів 
України від 27.06.2013 р. № 635. 2. Про затвердження Методичних 
положень з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 
(робіт, послуг) на підприємствах з газопостачання та газифікації : 
Наказ Міністерства палива та енергетики від 20.10.2006 р. № 394. 
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Н. Дика 
Науковий керівник – к.е.н., доцент Кіндрацька Г.І. 

 
АНАЛІЗ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ВПЛИВУ  
НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 
Основою формування економічного потенціалу підприємства 

традиційно вважають матеріальні ресурси. З розвитком науково-
технічного прогресу з кожним роком зростає роль нематеріальних 
активів (НМА) в забезпеченні ефективної діяльності суб'єктів 
господарювання, хоча їхня частка у загальній вартості активів 
українських підприємств є досить низькою. 

Як показав аналіз нормативної та фахової літератури, існують 
різні підходи до визначення сутності “нематеріальні активи” [1]. 
Згідно з бухгалтерським підходом, НМА - це частина майна 
підприємства, яка не має матеріально-уречевленої форми та може бути 
ідентифікована. Економічний підхід трактує НМА як засоби праці з 
терміном користування понад рік, використання яких пов’язано із 
отриманням економічної вигоди підприємства, формуванням його 
ринкових конкурентних переваг. НМА розглядають як об’єкти оформ-
лених прав інтелектуальної власності та інструменти захисту резуль-
татів інноваційної діяльності відповідно до юридичного підходу. 

Для визначення шляхів інноваційного розвитку підприємств 
виникає необхідність в удосконаленні аналітичного інструментарію НМА, 
щоб інформувати менеджерів та власників підприємств про забезпече-
ність підприємства НМА, їх рух та ефективність використання. Показовим 
є визначення, на основі дослідження фахової літератури, рівня висвітлення 
вітчизняними науковцями питань аналізу НМА, зокрема аналізу обсягу, 
динаміки та структури НМА – 25%, аналізу вибуття – 20%, аналізу 
ефективності НМА – 17% і аналізу ліквідності НМА – 6% [1]. 

На практиці виділяють три основні напрями аналізу НМА з 
метою виявлення резервів ефективності їх використання: 

– анaліз забезпечення підприємства НМА, який передбачає 
аналіз обсягу, динаміки та структури НМА; 

– анaліз руху НМА; 
– анaліз ефективності використання НМА.  
Нематеріальні активи неоднорідні за своїм складом, характером 

використання чи експлуатації у процесі виробництва, за рівнем впливу 
на фінансові результати господарської діяльності підприємства, тому 
варто звертати увагу на аналіз динаміки окремих складових і 
структури НМА. 
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Аналіз ефективності використання НМА проводять зазвичай з 
використанням статичних і динамічних методів [2]. Статичні методи 
базуються на таких показниках: сумарний або середньорічний чистий 
прибуток, отриманий у результаті використання НМА; рентабельність 
інвестицій у НМА. Динамічні методи передбачають визначення 
чистого приведеного доходу від використання об’єкта НМА.  

Особливу увагу потрібно звертати на рівень витрат, що пов'язані 
з придбанням та отриманням доходів від НМА, фондоємність, 
дохідність НМА, коефіцієнт реальної вартості [3]. 

Кінцевий ефект використання немaтеріальних активів відобра-
жається у фінансових результaтах господарської діяльності: збільшен-
ні обсягів збуту продукції, зниженні витрат на виробництво, зростанні 
прибутку, підвищенні стійкості фінaнсового стану. Відповідно темпи 
зростання доходу від реалізації продукції мають випереджувати темпи 
зрoстання вартості нематеріальних активів. 

Традиційні напрями аналізу слід доповнити дослідженням 
впливу зовнішнього середовища та позиції підприємства на ринку, 
враховуючи, що нематеріальні ресурси трактують як основу інновацій-
ного розвитку.   

При цьому проблема полягає в тому, що для попереднього 
аналізу НМА достатньо інформації з фінансової звітності підприємст-
ва, а поглиблений аналіз маєх ґрунтуватися на додаткових aналітичних 
джерел інформації.  

Таким чином, на сьогодні існує необхідність в удосконаленні 
всіх елементів методики аналізу НМА, зокрема використання НМА та 
їх впливу на забезпечення ефективності діяльності підприємств.  

 
1. Диба В.М. Облік та аналіз нематеріальних активів в умовах 

інституційних змін: теорія та методологія : дис. ... доктора. екон. 
наук спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” / В. М. Ди-
ба. – Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана, 2017. – 399 с. 2. Кіндрацька Г.I. Економічний аналіз: 
підручник / Г.I. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній. – 3-тє вид., 
перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 487 с. 3. Райковська І.Т. 
Економічний аналіз забезпеченості та ефективності використання 
нематеріальних активів: методичний підхід / І. Т. Райковська // Вісник 
ЖДТУ. – 2010. – №1(47). – С. 12-15. 
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М. Заворітній 
Науковий керівник – к.е.н., доцент Тивончук О. І. 

 
РИЗИКИ ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Ризики є у будь-якій сфері діяльності людини, притаманні 

ризики і процесам податкової оптимізації підприємств. Податковим 
кодексом України  дано визначення, що ризик – “це ймовірність 
недекларування (неповного декларування) платником податків 
податкових зобов'язань, невиконання платником податків іншого 
законодавства, контроль за яким покладено на органи державної 
податкової служби”. Таким чином, для органів оподаткування ризик 
полягає у зменшенні надходжень до державного бюджету [1]. 

Податкова оптимізація являється основою податкового 
планування. Оптимізація оподаткування передбачає, перш за все, 
максимально можливе зменшення податків та недопущення штрафів зі 
сторони фіскальних органів.  

Термін “мінімізація податків” дуже часто вводить в оману, адже 
її метою є не зменшення конкретного податку, а зростання фінансових 
ресурсів усього  підприємства. Саме оптимізація податкової політики 
підприємства дає змогу уникати переплати податків в конкретний 
часовий проміжок.  

Учасниками податкових відносин є держава та платники 
податків. Як відомо, держава формує та ухвалює податкове законо-
давство, регулюючи механізми оподаткування та надходження 
податків до бюджету країни. Платники податків лише виконують 
визначені податковим кодексом правила. Головною метою контро-
люючих податкових органів є максимальне наповнення бюджету. 
Протилежними є інтереси платників податків, які намагаються 
мінімізувати податкові платежі. Ця мета досягається за допомогою 
податкового планування, що дає можливість підприємствам законним 
шляхом зменшити податкове навантаження на них. Саме тому, що цілі 
цих двох суб’єктів протилежні, виникають конфлікти у сфері 
оподаткування, які є основною ознакою ризиків податкового 
планування на підприємствах [2]. 

Всі шляхи оптимізації можна розділити на 3 основні групи: 
1) виведення грошей з під оподаткування – найризикованіша 

група схем, оптимізаційні методи в цій групі досить часто пов’язані з 
“відмиванням доходів”; 

2) переказ грошових коштів в так звані офшорні зони (області з 
меншим рівнем оподаткування) – цей шлях є менш ризикованим ніж 
вищезазначений, проте він не є ідеальним, а рівень його ризику можна 
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вважати середнім між відстрочкою платежів та виводом грошей з під 
оподаткування; 

3) відстрочка оплати податкових платежів – цей метод є 
найменш ризикованим і виявити його можливо лише у випадку грубої 
помилки при впровадженні. Слід пам’ятати, що підприємство не 
зменшує свої податки, а лише переносить їх на майбутні періоди [3]. 

Для визначення податкових ризиків, які чекають на 
підприємство в процесі оптимізації податків та податковому 
плануванні використовують такі методи як метод історичного аналізу, 
аналогій, аналітичний метод та метод “зворотного аналізу”. 

Основною помилкою багатьох оптимізаторів стає те, що вони 
хочуть знайти таку схему податкового планування, яка б працювала 
вічно і безвідмовно. Проте існування такої схеми неможливе, адже з 
часом зміни в законодавстві неминучі. Також навіть при правильному 
виборі оптимізаційної схеми існує ризик помилкових розрахунків та, 
відповідно, фінансових втрат. Не є таємницею, що оптимізації затратні 
та вимагають уважного ставлення до них, тому перш ніж реалізувати 
оптимізацію потрібно врахувати її вартість, адже якщо схема коштує 
більше ніж сам ефект від її впровадження, то її використання є 
недоцільним.  

Отже, застосування сучасних схем податкової оптимізації 
мають високі ступені ризику та несуть важкі наслідки як для держави, 
так і для оптимізаторів. Оптимізацію можна порівняти з азартною 
грою, в якій лише після перевірки підприємства дізнаєшся, скільки 
користі або шкоди воно отримало після оптимізації. Простими 
словами оптимізація – це балансування на межі прибутку і штрафу. 

 
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі 

змінами та доповненнями). 2. Використання схем оптимізації 
[Електронний ресурс] // АБА бухгалтерський аутсорсинг – Режим 
доступу: http://www.buhuslugi.com.ua/ua/informatsiya/informatsiya-dlya-
yuridichnikh-osib/vikoristannya-skhem-optimizatsiji.html. 3. Абрамова 
О.С. Ризики податкової оптимізації у сучасних умовах / О.С. Абрамова // 
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2015. – № 2. –  
С. 200-204. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2015_2_37. 
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ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО 

ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

В умовах глобалізації світової економіки уряди багатьох держав 
зіткнулися з проблемою зниження податкових надходжень у державні 
бюджети, що обумовлено оптимізацією оподаткування діяльності 
суб’єктами транснаціонального бізнесу. Застосування методик 
трансфертного ціноутворення дає змогу таким суб’єктам переносити 
значну частину бази оподаткування податком на прибуток з держав із 
високим податковим навантаженням у держави з низьким податковим 
навантаженням чи у офшорні зони. Оскільки Україна не належить до 
держав із низьким податковим навантаженням, то проблема мінімізації 
податкових платежів суб’єктами транснаціонального бізнесу набуває 
гострої актуальності. 

Вирішення означеної проблеми здійснюють, як правило, через 
запровадження законодавчо-нормативних обмежень трансфертного  
ціноутворення. Зокрема в Україні врегулювання трансфертного  
ціноутворення  запроваджено з 1 вересня 2013 року через визнання та 
індентифікацію контрольованих операцій  між суб’єктами бізнесу,  
хоча трансфертне ціноутворення як система методів визначення 
справедливих ринкових цін для цілей оподаткування вже давно вико-
ристовується у світовій практиці. Загалом механізми оподаткування 
таких операцій ґрунтуються на принципі “витягнутої руки” (Arm’s 
length principle), який є міжнародним і погоджений державами-
членами Організації економічного співробітництва та розвитку та 
іншими країнами, які не є членами цієї організації (понад 70 країн 
світу) [1]. Суть принципу витягнутої руки полягає у тому, що 
розрахунок податкових зобов’язань робиться виходячи з ринкових цін 
за угодами, між взаємозалежними платниками податків, начебто 
компанії були незалежні (перебували “на відстані витягнутої руки”). 
Цей принцип прийнятий як спосіб захисту держави в недоотриманні 
податків. Він може реалізуватись за одним із таких методів: 
порівняльної неконтрольованої ціни, ціни перепродажу, “витрати 
плюс”, чистого прибутку, розподілення прибутку [2]. 

З  1 січня 2017 року законодавством змінено критерії віднесення 
господарських операцій до контрольованих та внесено низку важливих 
методологічних доповнень щодо встановлення відповідності умов 
контрольованих операцій принципу “витягнутої руки” [3]. Зокрема до 
статті 39 “Трансфертне ціноутворення” Податкового кодексу України 
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внесено такі зміни: суттєво збільшено граничні суми для визнання 
операцій контрольованими, розширено перелік операцій, що підпа-
дають під трансфертне ціноутворення, змінено застосування методів 
трансфертного ціноутворення, а саме ціни перепродажу, спрощено 
застосування методу “витрати плюс”, значно збільшено термін 
зберігання документів, пов’язаних з трансфертним ціноутворенням 
(від 7 років з дня подання відповідної звітності), перенесено кінцевий 
термін подання звітності з 1 травня на 1 жовтня [3].   

Ці зміни спрямовані на вдосконалення контролю за 
трансфертним ціноутворенням та задоволенню інтересів як держави 
так і бізнесу.  

Загалом визначені доповнення до Податкового кодексу України 
є позитивними і повністю відповідають світовим тенденціям. Держава 
отримала дієвіші механізми, які дають змогу попередити неконтро-
льоване виведення капіталів з нашої країни до офшорів та юрисдикцій 
із низькими ставками оподаткування. Якщо ж розглянути питання з 
іншого боку, то значні переваги отримав і бізнес, а саме:  спрощення 
вимог до звітності, охоплення перевірками з трансфертного ціноутво-
рення лише на питаннях за визначеним напрямом. 

Отже, завдяки даним змінам відбудеться виконання головного 
завдання даного законопроекту – це максимальне оподаткування 
доходу в юрисдикції, в якій він генерується. 

 
1. Податковий Кодекс України. Витяг з питань трансфертного 

ціноутворення станом на 01.01.2017 (із змінами і доповненнями, 
внесеними згідно із законами України від від 21.12.2016 N 1797-VIII ).  
2. Крухмальов С. Принцип на відстані витягнутої руки – основний 
стандарт контролю за трансфертним ціноутворенням / С. Крух-
мальов, Є. Курілов // Вісник Міністерства доходів і зборів. – 2013. –  
№ 41. – С. 24-27. 3.  Державна фіскальна служба України 
[Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. - Київ: ДФСУ 
2014-2017 – Режим доступу: http://sfs.gov.ua. 4. Пилипенко Л. М. Вплив 
сучасних тенденцій розвитку економіки на обґрунтування формату 
публічної корпоративної звітності / Л. М. Пилипенко // Вісник Нац. ун-
ту “Львівська політехніка”. – 2014. – № 794 : Менеджмент та 
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 
С. 67–71. 5. Сичевський І. Трансфертне ціноутворення / І. Сичевський, 
І. Сивопал // Вісник Міністерства доходів і зборів. – 2013. – № 33. –  
С. 14-17. 
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М. Кметь 
Науковий керівник – к.е.н., доцент Грицай О.І. 

 
ВИТРАТИ НА МАРКЕТИНГ:  

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 
 

Сьогодні підприємства гостро відчувають потребу в 
маркетингу, але часто нераціонально здійснюють вкладання коштів у 
дану сферу. Причинами цього є відсутність розуміння специфіки 
витрат на маркетинг; складність оцінки ефективності і результатив-
ності вкладень в маркетинг;  хибне бачення маркетингової діяльності 
на підприємстві. 

Важливим для подальшого розвитку облікової науки є 
виокремлення витрат на маркетинг у самостійну категорію. Марке-
тинг, як концепція управління являє собою комплекс заходів з аналізу 
ринку, формування і стимулювання попиту, врахування ринкових 
чинників на всіх стадіях ринкового процесу, просування товару по 
каналах товароруху до кінцевого споживача, ціноутворення, а також 
рекламної і міжнародної діяльності.  

Головною метою витрат на маркетинг є створення і підтримка 
позитивного іміджу організації, максимізації використання її ресурсів 
для визначення і задоволення потреб ринку. У зв’язку із цим з’явля-
ється необхідність формування ефективних підходів до управління 
цими витратами на основі відповідного обліково-аналітичного 
забезпечення. 

Передбачені чинним законодавством [1] вимоги, які стосуються 
обліку витрат, не забезпечують умов для обліку витрат на маркетинг.  

До витрат на маркетинг запропоновано включати такі види 
витрат: 

1) витрати на власну маркетингову службу: на створення 
(реорганізацію вже існуючої) маркетингової служби; підвищення 
кваліфікації маркетингового персоналу (навчання, проведення 
тренінгів, конкурсів тощо); матеріально-технічне та інформаційне 
забезпечення; оплата праці та преміальні; інші витрати маркетингової 
служби [2]; 

2) загальні витрати на маркетинг: на рекламу; на торгову марку; 
на зв’язки з громадськістю (PR) та інші витрати на маркетинг. 

Запропонована класифікація витрат на маркетинг має бути 
покладена в основу побудови номенклатури бухгалтерських рахунків, 
яка уможливить перейти від опису ретроспективних фактів госпо-
дарського життя до прогнозування розвитку ситуації, що скла-
датиметься на ринку.  
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Для формування повної і детальної інформації про витрати на 
маркетинг підприємства доцільно складати внутрішню бухгалтерську 
звітність за центрами відповідальності (у маркетингових вiддiлах, 
відділах постачання, виробництва, збуту, управління), а на її основі – 
зведену  внутрішню звітність  підприємства. На основі вивчення спе-
цифіки витрат на маркетинг, а також інформаційних запитів з боку 
управлінського обліку, пропонуємо використовувати «Звіт про витрати 
на маркетинг за структурними підрозділами підприємства», «Відомість 
аналітичного обліку витрат на маркетинг», «Бюджет витрат на 
маркетинг», «Калькуляціяю кошторисної вартості маркетингового 
заходу», «Відомість відхилення планових (бюджетних) значень витрат 
на маркетинг від фактичних» та «Відомість контролю витрат на 
маркетинг за статтями». 

 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

16 “Витрати”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. 
№ 318. 2. Притиченко Т.І., Руденко Ю.В. Підходи до визначення 
витрат на маркетинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4441/1.pdf. 

 
Х. Луцик  

Науковий керівник – асистент Луцюк І. В. 
 

АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК БРАКУ У ВИРОБНИЦТВІ  
ДЛЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 
 
Необхідною передумовою прийняття ефективних управлінських 

рішень у сфері якості продукції є наявність достовірної та оперативної 
інформації щодо втрат від неналежної якості, джерелом якої є система 
бухгалтерського обліку. З огляду на це, зростає актуальність розробки 
аналітичних рахунків обліку браку у виробництві як результату 
виробничого процесу неналежної якості. 

У науковій та навчальній літературі представлено різні підходи 
до класифікації браку у виробництві. Пархоменко В. М. [5] зокрема ви-
діляє такі класифікаційні ознаки, що враховують потреби управління 
якістю: місце виявлення; характер дефектів, виявлених під час 
технічного приймання; можливість планування виникнення браку; за 
винними особами; за причинами виникнення. 

Для обліку й узагальнення інформації про втрати від браку в 
бухгалтерському обліку застосовують рахунок 24 “Брак у вироб-
ництві”, за дебетом якого відображають вартість зовнішнього і 
внутрішнього браку, а за кредитом – суми, що зменшують втрати від 
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браку: вартість відходів від бракованої продукції; суми, що підлягають 
відшкодуванню за рахунок винних осіб. Аналітичний облік втрат від 
браку ведуть за цехами, видами продукції, статтями витрат, причинами 
і винуватцями браку. На підприємствах, де питома вага бракованої 
продукції є значною, доцільно розробити і затвердити класифікатор 
причин браку та його винуватців, що сприятиме підвищенню інформа-
тивності облікових показників та ефективності контролю якості 
виробничого процесу. 

Ізвєкова І. М., Король Г. О., Потрус Н. П. [3] пропонують вести 
облік браку з використанням субрахунків 241 “Внутрішній брак”, 
242 “Зовнішній брак”. Аналітичний облік втрат від браку автори про-
понують вести в розрізі видів браку за можливістю його виправлення, 
за техніко-технологічними особливостями процесу виробництва, за 
місцем виникнення та за видом продукції. 

На думку І. В. Поправко аналітичний облік браку слід вести в 
розрізі таких субрахунків: 

– 3-го порядку: витрати на брак внутрішній, витрати на брак 
зовнішній; 

– 4-го порядку: в межах нормативів, понаднормативні [6]. 
Розглядаючи напрями удосконалення обліку витрат на якість, 

Т. Л. Бондар пропонує ведення обліку браку у розрізі таких субрахунків: 
24/02 “Витрати на оцінку”; 24/03 “Витрати (втрати) через внутрішні 
дефекти”; 24/04 “Витрати (втрати) через зовнішні дефекти” [2]. 

На думку О. В. Боднар аналітичність облікової інформації 
підсилить введення наступних субрахунків до рахунка 24 “Брак у 
виробництві”: 241 “Продукція з минулим терміном придатності і 
використання”; 242 “Продукція, яка не відповідає нормативно-технічній 
документації”; 243 “Продукція, що має нетоварний вигляд”; 244 “Про-
дукція забракована покупцями та постачальниками”; 245 “Продукція, на 
якій відсутній знак торгової марки”; 246 “Продукція з недотриманням 
умов договорів”; 247 “Продукція, яка знаходиться під митним 
контролем”; 248 “Інша продукція нестандартного призначення” [1]. 

Проаналізувавши існуючу систему обліку браку у виробництві 
та наукові підходи до її удосконалення, можемо дійти висновку, що 
вони не враховують інформаційних потреб управління якістю 
продукції. Це пояснюється тим, що на основі існуючих облікових 
даних неможливо виокремити результати виробничого процесу 
неналежної та неоптимізованої якості, що необхідно для прийняття 
рішень щодо політики управління якістю. Вважаємо, що систему 
обліку результатів виробничого процесу слід трансформувати таким 
чином, щоб рівень облікового узагальнення відповідав тій чи іншій 
політиці управління якістю продукції [4]. 
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Таким чином, належна організація обліку браку у виробництві є 
необхідною передумовою формування обліково-інформаційного 
забезпечення управління якістю продукції.  

 
1. Боднар О.В. Проблеми бухгалтерського обліку бракованої 

продукції, висвітлені в наукових працях / О.В. Боднар // Проблеми 
теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 
Міжнародний збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 37-42. 
2. Бондар Т. Л. Методика фінансового обліку витрат на забезпечення 
якості продукції / Т. Л. Бондар // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. - 
2015. – Вип. 1/1. Т. 20. – С. 151-156. 3. Ізвєкова І. М. Класифікація 
браку та її практичне використання на підприємстві 
машинобудування / І. М. Ізвєкова, Г. О. Король, Н. П. Потрус // Вісник 
ЖДТУ. – 2011. – №1(55). – С. 211–215. 4. Луцюк І.В. Трансформація 
бухгалтерського обліку некондиційних результатів виробництва у 
відповідь на запити системи управління якістю продукції / І. В. Луцюк // 
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і 
проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська 
політехніка”. – 2017. – № 862. – С. 170-179. 5. Пархоменко В. М. 
Економічна сутність браку у виробництві: змістовне наповнення 
та класифікація / В. М. Пархоменко // Міжнародний збірник науко-
вих праць. – 2011. – Вип. 3 (21). – С. 290-300. 6. Поправко И. В. 
Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами на 
качество в системе процессного подхода  : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук : спец. 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика /  
И. В. Поправко; ФГБОУ ВПО “Воронежский государственный 
университет”. – Воронеж, 2012. – 23 с. 

 
А. Петрушина 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Лемішовська О.С. 
 

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ  
В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ КОМУНАЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 
Діяльність підприємств комунальної сфери щодо забезпечен-

ня реалізації соціально-економічної політики є основою місцевого 
та регіонального господарства, комунального сектору економіки. 
Фінансовий стан комунальних підприємств істотно впливає не лише 
на забезпечення першочергових потреб населення, але й на 
створення необхідних умов для безперебійного функціонування 
всього господарського комплексу країни. Важливою особливістю 
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діяльності комунальних підприємства є те, що більша частка їх 
витрат фінансується за рахунок місцевих бюджетів, які не завжди в 
змозі в повному обсязі покрити всі потреби галузі.  

На підприємствах, які надають житлово-комунальні послуги, 
мають місце особливості класифікації витрат в обліку, що пов’язано 
з необхідністю визначення не лише виробничої, а й повної 
собівартості робіт, послуг та обумовлено державним регулюванням 
тарифів, взаєморозрахунками між житлово-комунальними під-
приємствами. 

Витрати комунальних підприємств, як і інших галузей, 
класифікують в обліку окремо за видами діяльності: операційні, 
фінансові, інвестиційні та інші витрати. Частка неопераційних 
витрат досить незначна (менше 1% від загальної суми витрат) у 
підгалузях, діяльність яких пов’язана з наданням окремих видів 
житлово-комунальних послуг. Операційні витрати групують, як і у 
інших галузях, за елементами і статтями, проте склад кожного 
елемента та співвідношення статей витрат відрізняються. 

На підприємствах комунальної власності собівартість вико-
наних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних 
з виконанням таких робіт, наданням послуг. Зокрема, до собівар-
тості враховуються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на 
оплату праці; амортизація виробничих основних засобів та 
нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виконанням 
робіт, наданням послуг; загальновиробничі витрати, які відносяться 
на собівартість виконаних робіт, наданих послуг відповідно до 
П(С)БО 16; вартість отриманих послуг, прямо пов'язаних з 
виконанням робіт, наданням послуг; інші прямі витрати, у тому 
числі витрат з придбання електричної та теплової енергії. 

Адміністративні витрати спрямовані на обслуговування та 
управління комунальним підприємством включають витрати на 
службові відрядження й утримання апарату управління підприємст-
вом, витрати на утримання основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів загальногосподарського використання; витра-
ти на оплату послуг зв'язку; амортизація нематеріальних активів 
загальногосподарського використання [1, c. 254-255]. На більшості 
комунальних підприємств не обліковують окремо витрати на збут, 
включаючи такі витрати у інші операційні, а у житлових 
організаціях здебільшого не обліковують окремо загальновиробничі 
витрати, включаючи такі витрати у виробничі.  

Ще одним видом операційних витрат підприємств комуналь-
ного господарства є інші операційні витрати. Варто зазначити, що 
ці витрати охоплюють амортизацію необоротних та нематеріальних 
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активів у складі об'єктів, отриманих у концесію відповідно до 
Закону України “Про особливості передачі в оренду чи концесію 
об'єктів централізованого водо-теплопостачання і водовідведення, 
що перебувають у комунальній власності” [2]. Також, до цих витрат 
належать витрати пов'язані з нарахуваннями податків та зборів, 
єдиного соціального внеску, тощо. 

У сучасній методології бухгалтерського обліку існують певні 
проблеми щодо включення до собівартості окремих видів витрат 
при формуванні тарифу: амортизація може не відображати реально 
наявний ступінь зносу основних засобів і не забезпечувати нако-
пичення коштів для їх відновлення; включення до складу тарифу 
деяких інших витрат не завжди економічно обґрунтоване (нарахо-
ваний резерв сумнівних боргів в тарифі призведе до плати платни-
ками заборгованості неплатників, водночас не включення до тарифу 
цих витрат призведе до заниження тарифу понад існуючий рівень 
відшкодування і невиправданого збільшення збитків комунального 
підприємства).  

Діючі методологічні засади та практика обліку витрат та 
калькулювання в житлово-комунальному господарстві значною 
мірою відповідають сучасним вимогам, але є недостатніми для 
ефективного управління, що потребує вдосконалення методології за 
об'єктами обліку. 

 
1. Ніколаєва О. М. Місцеві фінанси: навч. пос. / О.М. Ні-

колаєва, А.С. Маглаперідзе – К.: Центр учбової літератури, 2013.– 
C. 354. 2. Закон України “Про особливості передачі в оренду чи 
концесію об'єктів централізованого водо-теплопостачання і водо-
відведення, що перебувають у комунальній власності” від 
21.10.2010 № 2624-VI.  

 
М. Редько 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Ясінська А. І. 
 

ПРАВИЛА ОБЛІКУ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ 
 

Близько 30 років тому в нашій країні було не прийнято нада-
вати будь-яку благодійну допомогу нужденним. Проте, з плином 
часу та політичної ситуації яка склалася, протягом останніх 5-ти 
років, благодійна діяльність в Україні розпочала активно розви-
ватися, що є позитивним явищем у сфері соціального захисту і 
забезпеченні належного рівня життя та добробуту громадян, які 
потребують такої допомоги. 
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Однак, незважаючи на позитивні аспекти благодійництва, Україна й 
досі лишається однією із країн-аутсайдерів за рівнем розвитку благо-
дійності. Основні причини даної проблеми криються не в ментальності чи 
«людяності» населення, справа в тому, що діюче законодавство України 
абсолютно не стимулює благодійність, як приватних, так і юридичних осіб, 
до того ж, неодноразово інформаційні та соціальні мережі кишать 
історіями про зловживання в діяльності благодійних організацій. Саме 
тому актуальним постає питання контролю не лише за роботою таких 
організацій, а й правильністю здійснення обліку благодійності. 

Необхідно відмітити, що основним нормативним документом, який 
визначає загальні засади благодійності в Україні є Закон України «Про 
благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-
VI [1]. 

Згідно зі ст. 1 цього Закону [1] благодійництво – добровільна 
безкорислива пожертва фізичних і юридичних осіб у вигляді надання 
матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. 

Одержання такої допомоги, як правило здійснюється після 
звернення отримувача до потенційного благодійника з офіційним листом-
проханням про надання допомоги із зазначенням її цілі. Розглянувши 
даний лист керівник підприємства, або уповноважена ним особа, видає 
наказ по підприємству про надання благодійної допомоги, в якому 
вказується найменування одержувача, його реквізити, а також сума, яку за 
рішенням керівника необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок 
підприємства-отримувача (або найменування, кількість матеріальних 
активів, у разі такої передачі), або найменування і кількість товарно-
матеріальних цінностей, робіт, послуг [2]. 

Як і будь-яка інша господарська операція в бухгалтерському 
обліку, благодійна допомога повинна супроводжуватися певними 
документами (рис 1). 

Витрати пов’язані з наданням благодійної допомоги у пов-
ному обсязі включаються до складу інших витрат операційної 
діяльності в періоді надання такої допомоги. Підставою для даного 
відображення є П(С)БО-16 «Витрати» [3], згідно з яким в обліку 
записується наступне проведення: Дт-949 «Інші витрати опера-
ційної діяльності» в кореспонденції з Кт-377 «Розрахунки з іншими 
дебіторами».  

Відповідно до П(С)БО-15 «Дохід» отримання благодійної 
допомоги у вигляді безоплатно одержаних необоротних активів 
відображається за дебетом відповідних видів таких активів у 
кореспонденції з кредитом рахунка 424 «Безоплатно одержані 
необоротні активи».  
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Визнання доходу здійснюється щомісяця, одночасно з 
нарахуванням амортизації та на її суму й супроводжується записом: 
Дт 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» та Кт 745 «Дохід 
від безоплатно одержаних активів». У фінансовій звітності витрати 
на виплату (надання) благодійної допомоги відображаються у 
формах: Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про 
сукупний дохід)» – рядок 2270; Форма № 2-м «Фінансовий звіт 
суб’єкта малого підприємництва» – рядок 100. 

 

 
Рис. 1. Основні документи, що підтверджують  

надання благодійної допомоги  
 
Таким чином, благодійна допомога є однією зі складових 

джерел фінансування неприбуткових організацій, тобто їхніх основних 
доходів. Саме тому, питання визнання доходів неприбутковими 
організаціями, їх складу, відображення в обліку та порядку 
оподаткування є актуальними. 

 
1. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації»: затверджений Верховною Радою України від 05.07.2012 

Лист-клопотання від одержувача 

Наказ керівника/уповноваженої особи підприємства про 
надання благодійної допомоги 

Копії документів, що підтверджують внесення 
одержувача допомоги до Реєстру неприбуткових 

організацій, завірені належним чином 

Копії документів, що підтверджують реєстрацію 
одержувача допомоги як благодійної організації 

Договір про надання благодійної допомоги (у разі її 
надання на постійній, систематичній основі або 

фінансування певних програм) 
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Первинні документи, які свідчать про перерахування 
грошових коштів, передачу матеріальних і 
нематеріальних активів, надання послуг тощо 
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№ 5073-VI (зі змінами та доповненнями). 2. Облік благодійної допомоги. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://n-auditor.com.ua/uk/ 
component/na_archive/789?view=material 3. П(С)БО 16 «Витрати»: Наказ 
Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318. 

 
Ю. Фаль  

Науковий керівник – к.е.н., доцент Тивончук О. І. 
 

ПРОФЕСІЯ БУХГАЛТЕРА У ХХІ СТОЛІТТІ: НОВІ ВИКЛИКИ 
 
Всім зрозуміло, що бухгалтерський облік – це творчість, яка 

вимагає не лише хороших навичок та здібностей, але й великого 
таланту, бо інформація, яка отримується, накопичується та 
обробляється через облік, стає основою управлінських рішень. 

 Сучасна бухгалтерія сягає своїм корінням в глибину 
століть.  Облік формувався на багатьох територіях, різними народами 
та різними державами, з часом змінюючись та удосконалюючись. 
Бухгалтер – спеціаліст у галузі бухгалтерії, який працює в системі 
обліку згідно чинного законодавства [1, с.182].  

На зараз професія бухгалтера є дуже важливою та актуальною 
тому, що без неї не може обійтися жодне підприємство.  З 
підвищенням значення бухгалтера в інформаційному суспільстві на 
перший план ставиться питання його професійної підготовки. В 
більшості країн світу знання бухгалтерського обліку є необхідною 
частиною кваліфікації кожного економіста [2, с. 1]. 

Кожна професія має ряд своїх переваг та недоліків. До плюсів 
професії бухгалтера відносять: таким фахом цікавляться  більше, ніж 
іншими професіями; у бухгалтерів, як правило, нормований робочий 
день; робота  дозволяє мати додатковий заробіток, якщо вести 
бухгалтерію дрібних підприємств; працювати бухгалтером – це 
престижно: на підприємствах бухгалтер відноситься до управлінського 
персоналу. До мінусів можна віднести: високий рівень відповідаль-
ності, адже помилки у фінансовому обліку та оподаткуванні  можуть 
спричинити за собою суттєві фінансові втрати та навіть кримінальну 
відповідальність. 

Але у наш час цих мінусів можна уникнути, бо із стрімким 
розвитком науково-технічного прогресу збільшується доступ до 
інформаційних джерел та різних видів технологій,  що спрощують 
роботу бухгалтерам. Але і тут криється невеликий нюанс – велику 
кількість інформації не можливо швидко опрацювати. До прикладу, 
законодавство у фінансово-обліковій сфері постійно змінюється та 
модифікується, приймаються нові законодавчо-нормативні документи.  
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Вже сьогодні активно розвивається автоматизація, яка 
поступово охоплює бухгалтерську сферу, тому сміливо можна 
заявляти про те, що сучасного бухгалтера скоро може замінити 
кишеньковий гаджет. У цій ситуації кожен бухгалтер повинен 
задуматись, адже із розвитком НТП професія як така опиняється під 
загрозою. Британські вчені кажуть: кожні 10 років зникає приблизно 
5000 професій. Щоправда, змінює їх не менша кількість нових 
професійних занять. Тому сьогодні багато медіа-джерел говорять про 
те, що професія бухгалтера з деяким часом стане непотрібною та 
навіть  зникне взагалі. При цьому називають одразу три головні 
причини можливої “смерті” професії: автоматизація; спрощення; 
аутсорсинг [3, с. 1]. 

Професія бухгалтера потребує творчого та індивідуального 
підходу, тому не доречно вважати, що звичайна робота з цифрами є не 
цікавою. Робота бухгалтера пов'язана з вирішенням неординарних 
завдань та потребує логічного мислення для прийняття оптимальних та 
не завжди стандартних рішень. Відповідно попит на бухгалтерську 
працю існуватиме завжди, поки людина матиме потребу в обміні. 
Адже активи обов’язково чиїсь, і дбайливий господар хоче завжди 
знати про стан свого “господарства”.  

Лука Пачолі серед умов справної торгівлі назвав “ведення своїх 
справ у належному порядку та як слід, щоб можна було без затримки 
отримати всілякі відомості як щодо боргів, так і вимог” [4, с. 6]. Це 
сказано більше ніж 500 років тому й буде актуально ще не менший час. 
Навіть якщо замість грошей будуть юніти чи будь-які інші замінники, 
у бухгалтера завжди знайдуться відповідні проводки. Пристрій може 
систематизувати числа, правильно складати звіти чи заповнювати 
документацію, але ніхто інший як справжній бухгалтер не зможе 
вирішити будь-яку нестандартну економічну ситуацію. 

 

1. Русєва Д. Розвиток бухгалтерської професії та інновації в 
підготовці фахівців з обліку, аудиту, фінансів / Д. Русєва. // Інститут 
бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: 
Міжнародний збірник наукових праць. – 2014. – №2. – С. 180–183. 
2. Гуцалюк О.М. Сучасний бухгалтер: його місце та роль в світі / 
О.М. Гуцалюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://intkonf.org/gutsalyuk-om-suchasniy-buhgalteryogo-rol-ta-mistse-v-
sviti/. 3. Захарченко О. Чи зникне професія бухгалтера в майбутньому? 
/ О. Захарченко. – Інтерактивна бухгалтерія. - Х.., 2014. - Bun. 132. – 
С. 3. 4. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли. – М.: 
Финансы и статистика. – 2001. – 368 с. 
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О. Федина 
Науковий керівник – к.е.н., доцент Микитюк Н. О. 

 
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ БРАКУ У ВИРОБНИЦТВІ 

 
Сучасні економісти визначаються брак як виготовлену про-

дукцію, яку через низьку якість не можна використовувати за прямим 
призначенням, або її використання пов’язане з додатковими витратами 
з виправлення дефектів. 

Згідно з Методичними рекомендаціями щодо формування 
собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, браком у 
виробництві вважається продукція, матеріали, напівфабрикати, деталі, 
вузли, комплектуючі вироби, якість яких не відповідає встановленим 
стандартам або технічним характеристикам і які не можуть бути 
використані за своїм прямим призначенням (тобто мають якісь 
дефекти) або можуть бути використані тільки після додаткових витрат 
на виправлення [1]. 

Не вважається браком продукція, вироби, напівфабрикати, 
виготовлені за особливо завищеними технічними вимогами, в тому 
випадку, якщо вони не відповідають цим вимогам, але відповідають 
стандартам або технічним умовам на аналогічні продукти або вироби 
широкого вжитку. Також не належать до браку втрати від сортності, 
тобто від переведення продукції в нижчий сорт по якості [2]. 

Для фіксування виявленого на виробництві браку варто 
створити відповідну комісію, яка складається з керівника підприємства 
або його заступника, головного бухгалтера та керівників відділів 
підприємства.  Сам факт виявлення браку буде задокументовано за 
допомогою акта (відомості, в якій можна зафіксувати одразу кілька 
фактів браку) про брак, у якому вказуються: вид продукції; причина 
або винуватці браку; характеристика дефектів; можливість подальшого 
використання забракованих виробів; заходи, вжиті з метою усунення 
браку. 

Складений документ підписують члени комісії та винуватець, 
який допустив брак. Якщо винуватців не знайдено, то брак 
класифікують як технічно неминущий. На підставі акту брак оцінюють 
за нормативною вартістю із врахуванням місця виникнення браку і 
технологічної операції, а також відображають в бухгалтерському та 
податковому обліку. 

Облік та узагальнення інформації про брак у виробництві 
здійснюється на рахунку 24 “Брак у виробництві”, в якому по дебету 
відображають невиправного та кінцевого браку, а також витрати на 
виправлення браку, а по кредиту – суми, що включаються в затрати на 
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виробництво як втрати від браку та суми зменшення втрат від браку.  

За наявності на підприємстві технічно неминучого браку 
керівникові слід своїм наказом встановити його норму. Але важливо, 
щоб така норма була об’єктивною. Якщо норму буде занижено, 
технологічно неминучий брак понад норму не можна буде включити 
до податкових витрат, якщо ж завищено – можливі штрафні санкції з 
боку контролюючих органів за безпідставне формування показника 
податкових витрат. Вартість браку в межах норм формуватиме 
собівартість продукції в періоді його виявлення. 

Сировина, матеріали та покупні напівфабрикати, обумовлені 
низькою якістю матеріалів чи напівфабрикатів та забраковані в процесі 
виробництва з вини постачальника, оформлюються, крім акту, 
спеціальним документом для пред’явлення претензії постачальнику. 
Порядок оформлення браку з вини постачальників та пред’явлення до 
них претензій встановлюється з урахуванням конкретних умов 
договору на поставку сировини, матеріалів, напівфабрикатів, виробів. 

На основі актів про брак та первинних документів по обліку 
виробітку складається Звіт про собівартість браку у звітному місяці 
(чи за коротші проміжки часу), в якому визначається сума втрат від 
забракованої продукції з вказівкою видів продукції та винних осіб. 
З метою оперативного аналізу на окремих ділянках виробництва 
складають рапорти про забраковану продукцію за коротші періоди 
(тиждень, декада, півмісяця) [3]. Остаточно забракована продукція 
визначається запасами підприємства та зараховується на баланс 
підприємства за справедливою вартістю на субрахунок 209 “Інші 
матеріали”.  

Отже, при виявленні браку на підприємстві необхідно створити 
комісію та скласти акт (відомість) про брак. При виявленні винних 
осіб необхідно пам’ятати, що розмір компенсації не може 
перевищувати  середнього місячного заробітку такого працівнника. 

 
1. Методичні рекомендації з формування собівартості 

продукції (робіт, послуг) у промисловості: Наказ Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 09.07.2007 р. № 373. 
2. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів 
спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / 
Ф. Ф. Бутинець та ін.; під заг. ред. Ф. Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і 
перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с. 3. Товстоп’ят Ю. 
Податковий кодекс: консультації та коментарі / Ю. Товстоп’ят, 
Н. Чернишова // 2014. – № 22.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ  

В УКРАЇНІ  
 

Ринок праці є найскладнішим та найдинамічнішим складовим 
елементом ринкової економічної системи. Його стан безпосередньо 
залежить від загальної економічної ситуації, розвитку підприємництва, а 
також від традицій участі населення в економічній діяльності, 
можливостей вибору її видів та системи цінностей, які превалюють у 
суспільстві [1]. Оскільки тут переплітаються не лише інтереси працівників 
і роботодавців, а й віддзеркалюються всі соціально-економічні, політичні, 
демографічні та інші процеси у суспільстві [2, с. 13].  

Незважаючи на велику кількість наукових праць щодо вирішення 
вказаних проблем на ринку праці, необхідно зауважити, що доцільно і 
надалі проводити дослідження в цій сфері, так як ринок праці продовжує 
формуватися як основний елемент економічної системи, що чутливо 
реагує в цілому на всі процеси в суспільстві.  

На вирішення цієї і багатьох інших актуальних проблем сьогодення 
націлений Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 
5067-VI, згідно з яким основними напрямами державної політики у сфері 
зайнятості населення, зокрема, пов’язаної зі зменшенням обсягів 
безробіття, мають стати: 1) збалансування попиту і пропонування щодо 
обсягу та рівня кваліфікації робочої сили на ринку праці шляхом 
системного прогнозування потреб економіки; 2) сприяння зайнятості 
громадян; 3) забезпечення створення рівних можливостей для реалізації 
суб’єктами господарювання інфраструктурних проектів і цільових 
програм, що фінансуються за рахунок державних коштів; 4) координація 
та контроль діяльності суб’єктів господарювання, які надають послуги з 
посередництва у працевлаштуванні; 5) взаємодія органів виконавчої 
влади, органів мі- сцевого самоврядування, роботодавців і професійних 
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спілок з метою забезпечення повної та продуктивної вільно обраної 
зайнятості, зокрема здійснення заходів щодо сприяння зайнятості 
населення; 6) повернення безробітних до продуктивної зайнятості.  

З метою планування соціального розвитку держави на майбутнє 
стратегічними напрямами діяльності Міністерства соціальної політики 
України передбачається розроблення Концепції соціального розвитку 
України на 2013-2023 роки. Стратегічно важлива ціль  − досягнення 
кількісно-якісних пропорцій ринку праці  означає вирішення певних 
завдань, серед яких:  розроблення самого алгоритму формування стратегії 
розвитку ринку праці;  обґрунтування можливостей, потенціалу, системи 
ризиків та обмежень у галузі дослідження;  визначення основних 
положень стратегії (стратегічних змін у системі регулювання ринку праці 
та зайнятості), керуючись якими можна забезпечити бажаний стан ринку 
праці;  оцінювання очікуваних соціально-економічних наслідків 
запропонованої стратегії. 

Щодо проведення аналізу молодіжного ринку праці в Україні, то 
найвищі рівні молодіжного безробіття притаманні особам до 24 років, це 
дає підстави віднести молодь у цьому віці до групи найвищого ризику, бо 
труднощі пошуку першого місця роботи пов’язані не тільки з 
загальноекономічною та політичною кризами, а ще й з нестійкістю 
життєвих установок молоді, занадто амбіціозною позицією молодих 
працівників, відсутністю практичних навичок і досвіду роботи та, як 
наслідок, низьким професійним статусом. За даними Державної служби 
статистики у І півріччі 2017 року рівень зайнятості серед осіб у віці 25-29 
років становив 69,0% та був вищим, ніж в середньому серед всіх вікових 
груп (56,0%), а серед осіб віком 15-24 роки цей показник склав лише 
28,5%. Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної 
організації праці (МОП) серед молоді у віці 25-29 років у І півріччі 2017 
року становив 11,4%. Серед осіб у віці 15-24 роки цей показник становив 
17,8% та був майже удвічі вищий, ніж цей показник серед всіх вікових 
груп.  Отже, ефективному працевлаштуванню молоді на українському 
ринку праці заважають не тільки суб’єктивні умови, які залежать від 
шукачів, а ще й відсутність дієвого державного механізму регулювання 
процесів працевлаштування випускників навчальних закладів.  

Політика сприяння молодіжної зайнятості є стратегічним 
напрямом молодіжної політики у більшості розвинутих країн світу. В 
Україні проблеми працевлаштування молоді, яка зареєстрована та має 
офіційний статус безробітної, регулюються законами України «Про 
зайнятість населення» та «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття» [3].  Однак сьогодні дані 
заходи не мають належного фінансування, та, як наслідок, ефект від їх 
реалізації замалий. Студенти, що навчалися у навчальних закладах за 
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державним замовленням, повинні знаходитися у більш пільговим 
умовах на молодіжному ринку праці, бо держава їм гарантує надання 
першого робочого місця після закінчення навчання. Дана гарантія 
затверджена Кодексом законів про працю, Законом України «Про 
забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну 
освіту першим робочим місцем з наданням дотацій роботодавцю» і 
Постановою Кабінету Міністрів України № 223 затверджено Перелік 
спеціальностей, згідно з яким буде надаватися дотація [4]. З метою 
зниження молодіжного безробіття завдяки стимулюванню 
працевлаштування випускників ВНЗ особливу увагу слід приділити 
державній політиці зайнятості молоді, спрямованої на усунення 
дисбалансу між попитом та пропозицією вакансій на молодіжному 
ринку праці. У контексті покращення процесу працевлаштуванні 
молоді слід виділити такі напрями удосконалення молодіжної політики 
зайнятості в Україні [5; 6;7]: 

1. Налагодження дієвої системи профорієнтаційної роботи з 
молоддю, особливо в загальноосвітніх школах, з метою допомоги 
вибору учнями професійного напряму відповідно до їх здібностей. 

 2. Підвищення кооперації між ринком освітніх послуг та 
ринком праці за рахунок впровадження оновлених освітніх стандартів 
згідно з вимогами роботодавців до знань, вмінь та навичок, якими 
повинні володіти молоді фахівці.  

3. Ефективна координація зусиль навчальних закладів та 
роботодавців щодо працевлаштування випускників, забезпечення 
стажування студентської молоді, участь роботодавців у плануванні 
навчального процесу, тобто посилення зв’язку навчання – бізнес. 

 4. Державна підтримка сприяння працевлаштування молоді, 
забезпечення дієвих гарантій зайнятості шляхом залучення робото-
давців та квотування робочих місць на державних підприємствах. 

5. Розроблення комплексних державних прогнозів щодо 
професійного попиту та пропозиції на ринку праці та відповідне 
коригування кількості місць державного замовлення.  

6. Удосконалення роботи Молодіжних центрів праці з метою 
надання допомоги у працевлаштуванні молоді та розробки державних 
програм зайнятості студентської молоді у вільний від навчання час.  

7. Всебічне стимулювання самозайнятості молоді та стиму-
лювання молоді до підприємництва за рахунок надання їм додаткової 
державної допомоги на відкриття власної справи.  

Проте, в сучасних умовах розвитку ринку праці мати за мету 
лише абстраговане зменшення безробіття є неадекватним завданням, 
оскільки в умовах ринкової парадигми розвитку економіки безробіття 
є об’єктивним явищем, яке за всю історію існування цих умов мало 
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розширений режим відтворення. Для покращення «якості безробіття» 
потрібні відповідні зусилля держави, системність яких вибудовується 
в межах відповідного науково обґрунтованого підходу. Як доведено 
теоретично та практично реалізується у розвинених країнах, зміна 
показників безробіття можлива лише через здійснення державного 
регулювання ринку праці, власне, через механізм якого й повинне 
зменшуватися безробіття як результат збільшення збалансованості між 
обсягами та структурою попиту і пропозиції робочої сили. 
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напрями удосконалення у контексті реалізації проекту МОП 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.idss.org.ua/ 
arhiv/2014_02_06Lisogor.ppt.   6.Лібанова Е. Перехід на ринок праці молоді 
України / Е. Лібанова, О. Цимбал, Л. Лісогор, І. Марченко, О. Ярош. 
Міжнародне бюро праці, Програма молодіжної зайнятості, 
Департамент політики зайнятості. – Женева : МОП, 2014 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/documents/ publication/wcms_302648.pdf. 

 
Ю. Вовк 

Науковий керівник –  к.е.н., асистент Ю.М. Космина 
 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ 
УПРАВЛІННЯПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Важливою умовою успішної діяльності будь-якого підприємст-

ва є ефективна робота його персоналу. Дієвим способом виміряти 
результати роботи, рівень професійної компетенції працівника та 
виявити його таланти є система оцінювання персоналу.  

Оцінка персоналу – це цілеспрямований процес визначення 
відповідності якісних характеристик персоналу (здібностей, умінь, 
мотивів) вимогам посади або робочого місця.  
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Оцінка персоналу передбачає порівняння певних характеристик 
людини – професійно-кваліфікаційного рівня, ділових якостей, 
результатів праці з відповідними параметрами, вимогами, еталонами.  

Оцінка персоналу може повноцінно функціонувати за умов 
дотримання основних принципів:  

– об'єктивності – використання достовірної інформаційної бази 
та системи показників для характеристики працівника, його діяльності, 
з врахуванням періоду роботи та динаміки результатів;  

– гласності – всебічне ознайомлення працівників з порядком і 
методикою проведення оцінки, доведення її результатів до всіх 
зацікавлених осіб через пресу, накази, розпорядження;  

– оперативності – своєчасність і швидкість оцінки, регулярність 
її проведення;  

– демократизму – участь членів колективу в оцінці колег і 
підлеглих; 

 – єдності вимог оцінки для всіх осіб однорідної посади;  
– простота, чіткість і доступність процедури оцінки;  
– результативності – обов'язкове й оперативне прийняття 

відповідних заходів за результатами оцінки. 
Оцінювання персоналу охоплює дві сфери діяльності 

працівників: поточну і перспективну.  
При аналізі поточної діяльності визначається, якою мірою 

кожний працівник досягає очікуваних результатів праці й відповідає 
тим вимогам, які випливають з його посадових обов’язків.  

При плануванні перспективної діяльності визначаються потреби у 
розвитку якостей персоналу, підвищенні еластичності його потенціалу.  

Для того, щоб адекватно оцінити персонал підприємства 
необхідно для початку визначити перелік показників, їх можна 
поділити на такі групи: 1) результативність праці; 2) професійна 
поведінка; 3) особисті якості.  

Показники повинні відповідати таким вимогам: повнота і 
вірогідність відображення результатів, конкретність, забезпечення 
порівнянності з досягненнями інших працівників, а також з 
попереднім періодом.  

Для об’єктивного оцінювання персоналу слід використовувати 
різноманітні методи, які повинні відповідати структурі підприємства, 
характеру діяльності персоналу, цілям оцінки.  

У фахових джерелах виділяють цілу систему методів, 
основними з яких є: атестація, метод змушеного вибору,  описовий 
метод, тестування, ділова гра, керування за цілями, управління 
результативністю, ассессмент центр (груповий й індивідуальний),  
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самозвіт (виступ), метод 360°, оцінка методом комітетів, метод 
незалежних суддів, метод інтерв’ю, спостереження. 

Слід зазначити, що на кожному етапі роботи працівника в 
компанії можна використовувати різні методи оцінки. 

Оцінювання персоналу в зарубіжних країнах дещо відрізняється 
від того, як проходить цей процес на українських підприємствах. 
Створений науковими співробітниками Інституту психології апарат 
“Луч” дає змогу спеціалістам перевірити такі якості людини, як 
кмітливість і швидкість орієнтації. У фірмі “Дженерал Електрик” 
визначили, що критика – це неефективний засіб інформування 
підлеглих про недоліки в їх роботі, а для того, щоб забезпечити 
зворотній зв'язок необхідно проводити двосторонню дискусію з 
конкретних питань покращення роботи.  

В Японії оцінювання персоналу ґрунтується на японській 
філософії виробництва, тобто визначаються здібності кожного 
працівника. Особливістю такої оцінки кадрів є її регулярність та 
обов'язковість для всіх.  

В США та Західній Європі застосовують тест з питань оцінки 
персоналу – Bussiness Personality Test (BPT). Цей тест містить 100 
питань, відповіді на які оцінюються за шкалою: від 0 до 10 балів, це 
дає змогу отримати від кожного питання у декілька разів більше 
інформації, ніж при використанні традиційної шкали “так/ні” або 
вибору одного із заданих варіантів відповіді.  

Всі методи є ефективними при здійсненні процесу оцінювання 
персоналу, це залежить від мети, з якою проводиться оцінка, від рівня 
зрілості компанії, її завдань і типу корпоративної культури. Все ж 
найкраще оцінити працівника можна за допомогою методу управління 
результативністю, оскільки кожна компанія працює безпосередньо на 
кінцевий результат, яким є задоволення потреб споживачів та 
отримання прибутку. 

 
Н. Гнатів 

Науковий керівник – к.е.н. Ю.А. Андрійчук 
 

ОСОБЛИВОСТІ РЕКРУТИНГУ  
В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 

 
У міру становлення ринку праці в Україні на ньому 

відбуваються істотні зміни: якщо раніше проблемою був пошук 
роботи, то сьогодні – пошук хорошого працівника, яких на ринку праці 
не так багато. Отримання таких працівників можливе шляхом : по-
перше, оплата послуг рекрутера, по-друге, переманювання кандидатів. 
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Рекрутинг – підбір персоналу в штат компанії або під замовлення 
клієнта у випадку рекрутингового агентства; основна функція і 
обов'язок менеджерів по персоналу та рекрутерів [1]. 

Класики, які вивчали питання управління людськими ресур-
сами, дають дещо інше визначення. «Рекрутинг – перший етап процесу 
заповнення вакансій, що включає вивчення характеристик вакантного 
місця, розгляд умов залучення відповідних кандидатур, установлення 
контактів з цими претендентами, отримання від них заповненої анкети 
вступника на роботу» [2]. 

Сучасний український ринок рекрутингових послуг характери-
зується такими особливостями [3]: 

• географічне поширення ринку послуг з підбору персоналу 
від Донецька до Львова, що свідчить про потребу цього комплексу 
послуг; 

• неухильна тенденція до зростання регіональних замовлень 
на підбір персонал; 

• підвищення вимог до якості рекрутингових послуг, що 
пояснюється розвитком взаємовідносин з клієнтами; 

• розвиток і просування рекрутингової компанії на ринок 
інших видів послуг, що викликано прагненням диверсифікувати бізнес 
та знизити ризики; 

• значна диференціація вартості послуг з підбору та відбору 
персоналу; 

• відсутність єдиної методики ціноутворення (ціна послуги 
встановлюється самостійно кожною окремою компанією; 

• конкуренція на окремих секторах ринку, особливо при 
роботі з великими українськими та західними компаніям. 

Якщо вважати процес переходу економіки України до ринкових 
форм незворотнім, то перспективи рекрутингу в Україні можна 
оцінювати досить оптимістично. Країни Заходної Європи значно 
випереджають нас у розвитку ринкових відносин, їх кадрова індустрія 
успішно розвивається. Зміни в інфраструктурі бізнесу в Україні 
природним шляхом здійснюються по західних моделях, хоча і з деяким 
відставанням і відхиленням. 

До основних напрямів розвитку рекрутингового бізнесу в 
Україні можна віднести наступні [4]: 

- збільшення кількості компаній, які для пошуку висококвалі-
фікованих фахівців звертаються в агентства з підбору персоналу та 
готові платити за  такі послуги; 

- зростання вимог замовників до професіоналізму кадрових 
агентств; 
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- розширення арсеналу застосовуваних інструментів пошуку 
кандидатів; 

- більш швидкий розвиток великих агентств, які мають до-
даткові конкурентні переваги; 

- розвиток спеціалізації невеликих агентств як умова виживан-
ня при зростаючій конкуренції з боку великих або спеціалізованих 
агентств; 

- розвиток мережевих кадрових агентств і комерційних 
об'єднань міжрегіонального типу; 

- входження найсильніших українських агентств в міжнародні 
рекрутингові мережі та об'єднання; 

- розвиток спектру послуг кадрової індустрії.  
Отже, місце рекрутингу в кадровій політиці підприємств стає 

визначальним. Все більше уваги приділяється розвитку внутрішніх 
служб персоналу, які працюють за принципами рекрутингу. Компанії 
все частіше намагаються залучити до своїх лав професійних 
рекрутерів, у яких є достатній досвід роботи в рекрутингових 
агентствах. На ринку праці все одно гостро відчувається нестача 
фахівців з персоналу. Тому подальші дослідження потрібно проводити 
у напрямку вивчення методики підготовки менеджерів по персоналу. 

 
1. Карташов С.А. Рекрутинг. Найм персоналу / C.А. Карташов, 

Ю.Г. Одегов, И.А. Кокорев – М. Экзамен:, 2003. – 11 с. 2. Грэхем Х. 
Управление человеческими ресурсами / Х. Грэхем Х., Р. Беннетт ; [пер. 
с англ. Т. Базаров]. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 598 с. 3. Сємєняк Я.С. 
Особливості розвитку ринку рекрутингових послуг в Україні / Я.С. 
Семеняк // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелек-
туальної власності. – Вип. 2, Т. 3. – 2015. – 13-15с. 4.Осовська Г.В. 
Управління трудовими ресурсами. Навч. пос. / Г.В. Осовська, О.В. 
Крушельницька. – К.: Кондор. – 2003. – 224 с.  

 
В. Годунко 

Науковий керівник –  к.е.н., доцент  Т.В. Склярук 
 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ  ПРАЦІ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛIННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

   
Мотивація є одним із найважливіших чинників, що впливає на 

якісне виконання працівників своєї роботи і  забезпечує ефективну 
діяльність організації. 

Мотивом вважають спонукальну причину дій та вчинків 
людини. Основу мотивів утворюють внутрішні причини - первинні 
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(природні) і вторинні (матеріальні і духовні). Мотиви виникають 
також під впливом зовнішніх причин, стимулів.  

Стимул - зовнішній регулюючий вплив на людину (групу), що 
спонукає до цілеспрямованої дії. На цій підставі мотив можна 
трактувати як стимул, відображений у свідомості людини (груповій 
колективній свідомості), внутрішнє спонукання до дій. [1, с.98]. 

Сучасна філософія менеджменту основою мотивування вважає 
не примушування, а мотиваційні регулятори, побудовані на врахуванні 
психологічних особливостей людини. Вони є стрижнем багатьох 
прагматичних теорій (моделей) мотивування. Ефективний менеджмент 
ґрунтується на поєднанні реальних цілей, життєвих цінностей і 
установок, очікувань і потреб працівника з цілями організації. Серед 
різноманітних стимулів, що спонукають працівника добре працювати, 
немає універсальних. Люди по-різному реагують на різні стимули, і 
навіть в однієї людини реакція на однакові стимули не завжди 
однозначна. Людина звикає до них і перестає реагувати, тому 
менеджер повинен володіти арсеналом мотиваційних засобів і 
постійно його оновлювати, тобто створювати мотиваційне поле для 
співробітників [2, с.237]. 

Існує дуже багато способів впливу на мотивацію конкретної 
людини, кількість яких лише поповнюється. 

До найважливіших теорій мотивування належать:  
1) Матеріальна мотивація праці, що передбачає процес 

формування і використання систем матеріальних стимулів праці та 
заробітної плати відповідно до кількості і якості праці. [3, с.98] Роль 
матеріальних стимулів  впродовж тривалого часу були головними. 
Вони залишаються важливим способом впливу на працівників, що 
здатні значно підвищити їх трудову активність та сприяють 
досягненню високих результатів діяльності як окремої особи, так і 
колективу в цілому [4, с.363]. 

2) Нематеріальна мотивація, що складається з цілого 
комплексу аспектів - починаючи з самомотивації співробітника і 
оцінки колегами його заслуг, і закінчуючи внутрішнім кліматом 
компанії, можливістю проявити себе в різних аспектах життя фірми, 
можливістю навчитися чомусь, що є корисним для самого 
співробітника [1, с. 145]. 

Серед нематеріального стимулювання праці робітників, можна 
виділити такі його підвиди:  

а) Моральне стимулювання праці, де  акцент робиться на 
безоплатних способах заохочення працівників. [3,с.97] Соціальні або 
моральні мотиви та стимули базуються на моральних цінностях 
людини, розуміння цінності та корисності цієї праці.  
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б) Адміністративна стимулювання праці, що спирається на 
закріплене законом право роботодавця вимагати від працівників вико-
нання ухвалених правил трудової діяльності, які регламентуються, як 
Кодексом законів про працю України, так і внутрішніми документами [5]. 

Ефективним буде застосування таких принципів при організації 
мотиваційних програм на  підприємствах: 

1) системи мотиваційного стимулювання менеджерів повинні 
бути конкурентоспроможними відносно інших компаній, з якими дана 
організація веде боротьбу за цінні кадри; 

2) механізм матеріального стимулювання повинен орієнтувати 
керівництво на досягнення кінцевих результатів як у власній роботі, 
так і в роботі підприємства і компанії в цілому; 

3) частину прибутку треба використовувати для гнучкого 
реагування на результати ділової активності в управлінні; 

4) надати можливість працівнику реалізувати накопичений 
досвід, професійні навички й життєві цінності, працюючи на благо 
компанії; 

5) необхідно витримати розумний баланс між матеріальною й 
нематеріальною сторонами винагороди [4, с. 258]. 

Отже, система мотивації повинна бути орієнтована на кінцевий 
результат, мати справедливий характер та бути простою й зрозумілою 
для кожного працівника. Розробка мотиваційної моделі передбачає 
необхідність чітко усвідомлювати бажані результати, при цьому 
важливе значення набуває система мотивації, яка тісно пов’язана з 
життєвим циклом підприємства. 

 Мотивація персоналу є однією з провідних функцій управління, 
оскільки досягнення основної мети залежить від злагодженості роботи 
людей у колективі. Для керівництва підприємства персонал є найбільш 
цінним ресурсом, адже саме персонал підприємства може постійно 
вдосконалюватися. Уміло керуючи персоналом, можна постійно 
вдосконалювати організацію виробництва і збільшувати прибуток 
підприємства [6, с.47]. 

 
1. Механізм мотивації управлінського персоналу : наук. вид. / 

М. С. Дороніна, Л. О. Сасіна, В. М. Лугова, Г. М. Надьон. //Харків : 
АдвА , 2013. – 240 с. 2. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник. 
вид. 2-ге / Ф. I. Хміль // Академвидав, 2007. – 576 с. 3. Менеджмент 
графічна і таблична візуалізація : підручник. вид. 2-ге// О.Є. Кузьмін, 
О.Г. Мельник, І. С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць // Видавництво 
Львівської політехніки; 2015- 205с. 4. Музиченко-Козловський А. В. 
Основні елементи механізму мотивування працівників / А. В. Музиченко-
Козловський, А. В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – 
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Вип. 21.6. – С. 361–367. 5. Наиболее эффективные методы мотивации 
персонала : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.elitarium.ru/2010/08/09/metody _motivacii_-personala.html. 6.Сардак С. 
Мотивація та стимулювання працівників вітчизняних підприємств /  
С. Сардак // Україна: аспекти праці. – 2014. - № 6. С. 45-51. 

 
А. Гонтарук 

Науковий керівник –  к.е.н., доцент  Л.Р. Струтинська 
 

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Поняття "ефективність управління" не одержало поки чіткого 

визначення і тлумачення ні в науковій літературі, ні в практиці 
управління. У вітчизняній і закордонній науковій літературі з 
менеджменту відзначаються спроби поділу понять "результативність 
управління" і "ефективність управління". Результативність управління 
розуміється як його цільова спрямованість на створення потрібних, 
корисних речей, здатних задовольняти певні потреби, забезпечити 
досягнення кінцевих результатів, адекватних поставленим цілям 
управління. У подібному трактуванні поняття "результативність 
управління" характеризується результатом, ефектом, що досягається 
суб'єктом управління завдяки його впливу на об'єкт управління. 

Ефективність управління - це ефективне керівництво, що 
розуміється як уміння керівника змусити або спонукати, зацікавити 
підлеглих йому працівників трудитися енергійно, продуктивно, з 
високою віддачею. [1] 

Існують такі концепції ефективності управлінської діяльності: 
1. Цільова концепція ефективності управління - це концепція, 

згідно якої діяльність організації спрямована на досягнення певних 
цілей, а ефективність управління характеризує ступінь досягнення 
поставлених цілей. Ця концепція відбиває цілеспрямованість та 
раціональність – фундаментальні принципи існування сучасного 
західного суспільства. 

В якості показників, що відображають результат діяльності, 
використовуються: обсяг реалізації продукції (надання послуг); частка 
продукту організації на ринку; обсяг прибутку; асортимент продукції 
або послуг; темпи зростання обсягів продаж; показники якості 
продукції (послуг) організації тощо. 

2. Системна концепція ефективності управління – це 
концепція, згідно якої на результати діяльності організації впливають 
як внутрішні чинники, так і фактори зовнішнього середовища, а 
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ефективність управління характеризує ступінь адаптації організації до 
свого зовнішнього середовища. 

Організація з точки зору теорії систем – це сукупність декількох 
елементів, що взаємодіють між собою. Системна концепція пояснює, 
чому ресурси повинні використовуватись для діяльності, яка 
безпосередньо не пов’язана із досягненням мети організації. Іншими 
словами, пристосування до середовища й підтримка циклу “входи – 
процес – виходи” вимагають, щоб ресурси розподілялись і в тих 
сферах діяльності, які лише опосередковано пов’язані з основною 
метою організації. 

Тобто, організація має прилаштовуватись (адаптуватись) до 
вимог зовнішнього оточення. 

3. Концепція ефективності управління на основі досягнення 
"балансу інтересів" - це концепція, згідно якої діяльність організації 
спрямована на задоволення очікувань, сподівань і потреб (інтересів) 
усіх індивідуумів і груп, які взаємодіють в організації та з 
організацією, а ефективність управління характеризує ступінь 
досягнення балансу інтересів усіх зацікавлених у діяльності організації 
індивідуумів і груп. 

Ця концепція акцентує увагу на відносній важливості різних 
групових та індивідуальних інтересів в організації (на відміну від 
цього, цільова концепція підкреслює, що організації віддають перевагу 
досягненню загальноорганізаційних цілей). 

4. Функціональна концепція ефективності управління - це 
концепція, згідно якої управління розглядається з точки зору 
організації праці та функціонування управлінського персоналу, а 
ефективність управління характеризує співставлення результатів та 
витрат самої системи управління. 

Результат (ефект) управлінської праці в межах функціональної 
концепції вимірюють, зокрема, наступними показниками: зменшення 
трудомісткості управлінських робіт; скорочення управлінського 
персоналу, термінів обробки інформації; скорочення втрат робочого 
часу управлінців; зменшення плинності управлінських кадрів тощо. 

5. Композиційна концепція ефективності управління - це 
концепція, згідно якої ефективність управління визначається ступенем 
впливу управлінської праці на результати діяльності організації в цілому. 

Композиційна концепція ґрунтується на визначенні ступеню 
впливу управлінської праці на результати діяльності організації в цілому. 

 
1. Сутність ефективності управління. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://studies.in.ua/polit-men-shpora/2566-efektivnst-
upravlnnya.html. Критерії ефективності управлінської 
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діяльності.[Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://lubbook.org/book_487_glava_19_TEMA16._Efektivn%D1%96st_upr
avl%EF%BF%BD.html 

 
Д. Довгопола  

Науковий керівник –  к.е.н., доцент  Л.І. Мороз 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РІДПРИЄМСТВА 
 
Однією з проблем інноваційного розвитку ринкової економіки в 

системі світових відносин є управління трудовим потенціалом 
промислових підприємств Існує потреба в створенні науково 
обґрунтованої системи управління процесами формування, ефектив-
ного використання  і розвитку трудового потенціалу в умовах 
реформування господарського механізму підприємств та інноваційної 
спрямованості їх діяльності. 

Таким чином головним завданням менеджменту – є зробити 
продуктивними людські ресурси. Управління трудовим потенціалом 
підприємства в такій ситуації набуває особливої значущості, оскільки 
дозволяє реалізувати і узагальнити цілий спектр питань адаптації індивіда 
до нововведень, стимулювати інноваційну активність персоналу. 

Важливою частиною людських ресурсів є трудовий потенціал. 
Трудовий потенціал – це інтегральна оцінка кількісних та 

якісних характеристик, здібностей і можливостей економічно актив-
ного населення, які реалізуються в межах і під впливом системи 
відносин. Він залежить від демографічних, професійно-кваліфіка-
ційних, соціально-економічних факторів і складається з багатьох 
компонентів: здоров’я; освіта; моральність, мотивованість і уміння 
працювати в колективі; творчий потенціал; активність; організо-
ваність; професіоналізм; ресурси робочого часу. 

У трудовому потенціалі працівника можна виділити такі 
компоненти: психофізіологічний потенціал, якій визначається такими 
характеристиками, як здатність і схильність людини, стан її здоров’я, 
працездатність, тип нервової системи та ін., кваліфікаційний потенціал; 
який визначається обсягом, глибиною і різнобічністю загальних і 
спеціальних знань, трудовими навичками і вміннями, що обумовлюють 
здатність працівника до праці визначеного змісту і складності, особистий  
потенціал  характеризується  рівнем громадської свідомості і соціальної 
зрілості, ступенем засвоєння працівником норм становлення до праці, 
ціннісної орієнтації, інтересами, потребою у сфері праці. У трудовому 
потенціалі підприємства можна виділити такі компоненти: кадровий, 
професійний, кваліфікаційний і організаційний.  



 610 
 

Трудовий потенціал підприємства включає декілька статево-
вікових груп працівників, які володіють різними потенційними 
можливостями. Він якісно характеризується освітнім і професійно-
кваліфікаційним рівнем, стажем роботи за обраною спеціальністю. 
Важливими показниками трудового потенціалу підприємства є 
чисельність працівників і сукупний фонд робочого часу, що 
вимірюється у людино-годинах. При аналізі сукупного фонду 
робочого часу необхідно виділяти величину невикористаного робочого 
часу у зв’язку з несприятливими умовами праці на роботах, де 
законодавчо встановлений скорочений робочий день, а також час 
невиходів на роботу виконавців, які одержують додаткові відпустки у 
зв’язку з несприятливими умовами праці. Такий аналіз дозволяє 
організувати цілеспрямовану роботу з докорінного поліпшення умов 
праці та ефективне управління цим процесом. 

Для вирішення проблемних питань оцінки та управління 
трудовим потенціалом підприємства можна рекомендувати такий 
алгоритм: 

1. Розподіл працівників підприємства на однорідні групи за 
професійними, кваліфікаційними, статево-віковими та іншими 
критеріями. Кінцевим результатом даного кроку є створення 
мінімальних трудових сегментів підприємства, що дасть змогу 
уникнути зайвих витрат на дослідження трудового потенціалу кожного 
окремого працівника та спростити процедуру визначення інтеграль-
ного показника. 

2. Створення системи факторів, що зумовлюють інтенсивність 
праці та її результативність у розрізі окремих трудових сегментів 
підприємства. 3. Комплексний опис та оцінка результатів діяльності 
підприємства у розрізі різних систем структуризації (сегментних 
систем) з проведенням факторного аналізу їх розміру. 

4. Оцінювання трудового потенціалу певних сегментних груп 
працівників підприємства. 

5. Аналіз розміру та факторних залежностей трудового 
потенціалу груп працівників, а також розроблення по кожному з 
виявлених істотних чинників системи заходів щодо управління ними. 

Таким чином, основу концепції управління трудовим потенціалом 
підприємства складають зростаюча роль особи працівника, знання його 
мотиваційних установок, уміння їх формулювати і направляти відповідно 
до завдань, що стоять перед організацією. 
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В.Думинець 
Науковий керівник –  к.е.н., доцент  Т.В. Склярук 

 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

НА ПРИКЛАДІ СТУДЕНТСЬКОЇ  АУДИТОРІЇ 
 
Метою дослідження є пошук та виокремлення  найбільш 

впливових соціально-психологічних аспектів навчання студентів на 
основі систематизації результатів анкетування. 

Основними завданнями  дослідження є: визначити основні 
мотиви вибору своєї спеціальності; розкрити сутність мотивації сту-
дентів в подальшому навчанні в університеті; знайти основні чинники, 
які негативно впливають на навчання студентів; проаналізувати  
взаємовідносини та поведінку студентів в групі, основні якості, які 
студенти цінують у своїх одногрупниках. 

В якості найбільш ефективного і доступного методу соціоло-
гічного дослідження були використано анкетування, яке є досить 
об’єктивне, адже в ньому взяло участь 78 студентів. Анкетування має 
значну перевагу серед інших методів дослідження, оскільки не 
передбачає безпосереднього впливу дослідника на респондента, що 
підвищує об’єктивність, якість і надійність отриманих результатів. За 
допомогою анкетування було досліджено соціальне середовище, 
соціальні зв’язки, розглянуто колектив як цілісну систему, 
виокремлено причини проблем студентів та їх наслідки, з`ясувано 
напрями вдосконалення покращення навчання. Для дослідження 
соціально-психологічних методів управління була розроблена анкета, 
яка охоплює питання, що стосуються трьох рівнів взаємин у системі 
оцінки соціально-психологічних аспектів навчання студентів.  

Для характеристики соціально-психологічного клімату в 
студентських групах розпочнемо з базового рівня – основні мотиви 
вибору спеціальності «Менеджмент». Найбільше студентів(54%) 
вибрали варіант а) кар’єрний ріст і престижність роботи, потім іде 
варіант б) мрії і покликання(34%) та інші… 

Ми проаналізували, як почувають себе студенти під час 
навчального процесу. найбільшу кількість відповідей набрали 
варіанти: працездатним(48), цілеспрямованим(43) і стомленим(43). 

Серед основних причин, які негативно впливають на навчання, 
студенти найчастіше вибирали відповіді: незручний графік навчання, 
великий обсяг інформації самостійного опрацювання і відсутність 
вільного часу, що досить дивно для майбутніх менеджерів. 

Також, ми розглянули основні мотиви студентів в подальшому 
навчанні в університеті. 79% обрали відповідь: а)Отримати вищу 
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освіту та добудувати кар`єру за своєю спец., 13% - б) Досягти 
визнання та поваги друзів, родичів та батьків, 4% вказали свій мотив, 
3% обрали варіант г) Просто потрібен диплом  і 1% в) Побудувати 
кар’єру в науковому напрямі. 

Для характеристики соціально-психологічних аспектів на 
другому рівні, ми проаналізували оцінку студентів основних якостей 
своєї групи, якостей одногрупників та взаємовідносини студентів. 
Взаємодопомога в групі –  в більшості середня або висока, відпо-
відальність, в основному, середня, дисциплінованість теж середня,  а 
згуртованість досить низька і середня.  

Найбільше студенти цінують у своїх одногрупниках товарись-
кість і добродушність, а найменше – акуратність і відповідальність. 

Оцінка третього рівня соціально-психологічних аспектів 
управління полягає в аналізі ставлення студентів до формального лідера - 
старости. Найбільше відповідей набрали варіанти: регулярно радиться з 
групою та здатний проявляти інтерес до своїх одногрупників в 
навчальному плані. Найменш популярний варіант відповіді – одноосібно 
приймає рішення. Отже, старости груп справляються зі своїм обов’язком і 
допомагають своїм одногрупникам у навчанні. 

Отож, ми дослідили соціально-психологічні аспекти ме-
неджменту на прикладі студентської аудиторії. Основою дослідження 
стало анкетування, в якому взяли участь 78 студентів, 25 студентів 
чоловічої статті та 53 жіночої. Серед усіх опитуваних студентів, 44 
проживає в гуртожитку, 18 живуть з батьками і 16 самостійно від 
рідних, але не в гуртожитку; Середня оцінка студентів корисності і 
якості лекційного матеріалу  - 3,73, практичного матеріалу – 4.06.  

Проведено дослідження найбільш впливових соціально-
психологічних аспектів менеджменту, які впливають на результа-
тивність навчання та на основі їх  запропоновано шляхи покращення 
результативності навчання. А саме: 

1.Покращити працездатність студентів завдяки вирішенню 
основних проблем, які негативно впливають  на процес навчання 
студентів, а саме: розробити більш гнучкий графік навчання; 
збільшити кількість практичних занять, щоб зменшити обсяг 
інформації, яку студенти опрацьовують самостійно. Ввести в програму 
новий предмет: «Основи вивчення тайм-менеджменту», який навчить 
студентів використовувати свій час більш раціонально і продуктивно.  

2. Заохочувати студентів брати участь в різних наукових 
дослідженнях, проектах та конференціях, щоб збільшити кількість 
бажаючих будувати кар’єру в науковому напрямі. 

3. Раз в рік, проводити конкурс в кожному інституті і на 
кожному курсі. Суть конкурсу полягає в тому, що кожній групі дають 
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завдання із певного предмету, які студенти повинні вирішувати разом. 
Групі, яка вирішить найбільше завдань і знайде найбільше правильних 
відповідей, буде надана безкоштовна можливість поїхати в подорож в 
межах України. Даний конкурс не лише згуртує студентів, а й 
заохотить до навчання. 

 
О. Задорожна  

Науковий керівник – к.е.н., доцент  Н.П. Любомудрова 

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ АУТСОРСИНГУ  ПЕРСОНАЛУ: 
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

 
Аутсорсинг – це один із інструментів управління, зосереджений 

на підвищенні ефективності та конкурентоспроможності діяльності за 
допомогою укладання угоди між замовником та виконавцем 
(аутсорсером) за певну оплату. 

Сфери використання аутсорсингу: 
1. ІТ-аутсорсинг( розробка прогам, веб-дизайн та інш.). 
2. Фінансовий та бухгалтерський аутсорисинг( створення та 
подання фінансової звітності, бухгалтерської звітності та інше). 

3. Аутсорсинг маркетингу та збуту( розміщення реклами, 
пошук точок збуту та ін.). 

4. Аутсорсинг персоналу( набір штату працівників, 
аутсорсингові підприємства персоналу). 

5. Виробничий аутсорсинг( замовлення деяких деталей у 
іншого підприємства, розміщення власних заводів у інших 
містах/країнах  та ін.). 

6. Аутсорсинг обслуговування клієнтів( різноманітні call-
центри, служби підтримки клієнтів та ін.) 

7. Інше 
Переваги використання аутсорсингу: зниження собівартості 

продукції;  підвищення рентабельності підприємства; економія на 
штаті працівників, податках; можливість залучення іноземного 
досвіду; використання новітніх технологій; зростання швидкості 
виконання завдань.  

Недоліки використання аутсорсингу: можливість "витоку" 
конфіденційної інформації;  недостатні важелі контролю; залежність 
від аутсорсингової компанії. 

На основі проведених досліджень в даний час в Україні 
найкраще розвинута сфера ІТ-аутсорсингу. У  2016 році Україна І-ше 
місце у Європі  у даній галузі, створюючи сайти, програмуючи, 
забезпечуючи послуги обслуговування техніки та інш. Згідно з 
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проведеними прогнозами в найближчі 4 роки ця сфера буде найбільш 
популярною для працевлаштування в Україні та зросте у двічі [2]. 

Щодо іноземного досвіду у сфері аутсорсингу, то його початок є 
ще на початку 1850-х, коли були створені перші кадрові агентства для 
підбору персоналу [3]. 

З розвитком науки та техніки основу аутсорсингової діяльності 
у світі, так як в Україні, займає ІТ-аутсорсинг. Дана сфера є найкраще 
розвинутою, через швидкий розвиток технологій, саме тому будь-якій 
організації для більшої рентабельності доцільніше використати 
можливість ІТ-аутсорсингу, а основну частину уваги приділити тим 
аспектам, які не делегуються. 

Особливої уваги заслуговує виробничий аутсорсинг, який 
застосовують у провідних країнах світу, делегуючи певні частини 
робіт іншим компанія. Прикладом цього є всесвітньовідомий 
розробник айфонів Apple, основна частина виробництва якого 
зосереджена в Китаї. 

На основі даних спостережень слід зазначити, що використання 
практики аутсорсингових послуг є ефективним використанням 
продуктивності праці, залученням достатньої кількості персоналу та 
збільшенням рентабельності підприємств. Для України дана сфера є 
досить важливою і потужною для виходу на нові ринки збуту та 
підтримки співпраці з провідними країнами світу, що в свою чергу 
дозволяє зростати не лише в економічному плані, а й у плані духовних 
та соціальних цінностей. 

 
Outsourcing To Ukraine: Risks and Benefits[Електронний ресурс] – 

Режим доступу : http://www.teaminternational.com/ outsourcing-to-
ukraine-risks-and-benefits/  2.  Україна – І-ша у Європі за рівнем ІТ-
аутсорсингу [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
https://www.volynnews. com/news/economics/ukrayina-persha-v-yevropi-
za-rivnem-it-autsorsynhu/ 3. Використання аутсорсингу: практика, 
використання у світі: [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://www.marketing.spb.ru/mr/business/Outsorsing.htm. 4. Світова 
практика застосування аутсорсингу персоналу[Електронний ресурс] – 
Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/ 
pdf/ekon/2011_6_1/103-106.pdf 
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А. Захарец 
Наукови керівник – к.е.н., доцент  Л.Р. Струтинська. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ МОТИВАЦІЙНОГО 

МОНІТОРИНГУ 
 
Мотиваційний моніторинг – це система постійного спостереження 

і контролю стану мотивації трудової діяльність з метою його оперативної 
діагностики й оцінки в динаміці. Прийняття кваліфікованих 
управлінських рішень в інтересах підвищення ефективності виробництва. 

Головною метою моніторингу в Україні на національному й 
регіональному рівнях має стати підготовка інформаційно – аналітичних 
матеріалів про фактичний стан мотивації трудової діяльності населення в 
розрізі окремих регіонів, розробка рекомендацій по подоланню виявлених 
недоліків. 

На рівні підприємств робота служб мотивації має бути спрямована 
на вивчення потреб, інтересів, мотивів й прогнозування їх розвитку та 
впливу на результати діяльності [1]. 

Система моніторингу мотивації базується на таких принципах: 
системність   (набір оцінювальних показників для кожного 

напрямку мотивації трудової діяльності),  комплексність  (обробка 
соціально-економічної, соціологічної інформації, яка характеризує стан і 
зміни в мотивації трудової діяльності),  аналітичність (аналіз основних 
причин зміни стану мотивації трудової діяльності з урахуванням впливу 
внутрішніх і зовнішніх чинників),  періодичність  (розмірне поповнення 
інформаційної бази, для розробки мотивації трудової діяльності), 
виробничо – територіальний підхід (досягнення оптимального поєднання 
виробничих і територіальних принципів проведення моніторингу 
службами мотивації) [1]. 

Методика мотивації залежить від її виду. Так, розрізняють 
зовнішню, внутрішню мотивацію та самомотивацію. 

У процесі практичної дії методів та інструментів мотивації виникає 
необхідність визначення факторів, що мотивують людину (мотиваторів) 
та факторів де мотивуючого впливу (демотиваторів). Демотиватори 
гальмують роботу працівника й негативно позначаються на його 
відношенні до роботи, викликаючи у людини небажання працювати, 
апатію тощо. Наприклад, культура компанії, відносини в колективі, 
заробітна плата, умови праці можуть бути мотивуючими лише на 
початковому етапі роботи, однак з плином часу вони не викликатимуть у 
працівника підвищеної мотивації. Демотиваторами можуть бути і 
невідповідна оцінка досягнень працівника, некомпетентність керівництва, 
неувага до проблем працівника, підвищене навантаження тощо. 
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У свою чергу мотиваторами можуть бути можливість кар’єр-
ного або професійного зростання, можливість прийняття самостійних 
рішень тощо. Отже, для підвищення ефективності мотиваційного 
процесу доцільним є врахування впливу мотиваторів та демотиваторів. 

Серед факторів впливу на мотивацію розрізняють: особистісні, 
групові, фактори професійної діяльності, економічні, соціальні, 
організаційно-управлінські [2]. 

Мотиваційний моніторинг передбачає проведення регулярних 
опитувань та аналіз наявної економічної, соціологічної та психологічної 
інформації. Для оцінки мотивації трудової діяльності в динаміці взаємо-
зумовленості та взаємозв'язку з соціально-економічними процесами 
важливо мати набір ключових характеристик (показників), до яких 
належать: 

а) характеристика трудової діяльності і якості трудового 
потенціалу —професійно-кваліфікаційний склад працівників; якість 
професійної підготовки та перепідготовки робочої сили; стан зайнятості; 
оцінка конкурентоспроможності працівників; форми і методи 
матеріального стимулювання трудової діяльності та їх дієвість; форми і 
методи негативної мотивації та їх ефективність; умови й організація праці; 
рівень продуктивності праці; рівень задоволення працею та результатами 
трудової діяльності; роль і місце праці в ціннісних орієнтаціях 
працівників; основні мотиви трудової діяльності і зміни в їх структурі; 

б) показники рівня життя - номінальна заробітна плата; структу-
ра доходів; диференціація доходів; структура витрат; реальний бюджет 
працівників та їх сімей; рівень забезпечення житлом, послугами 
медицини, освіти, культури, екологічна ситуація, особиста безпека; 

в) характеристики стану суспільної думки щодо ефективності 
соціально-економічної політики держави, соціальної спрямованості 
ринкових перетворень. 

Розвиваючи традиційні методи з атестації та мотивації персо-
налу з урахуванням сучасних підходів для забезпечення підприємств 
кваліфікованими кадрами, необхідно будувати механізм послідовного 
підвищення мотиваційного потенціалу працівників на основі 
виявлення їх мотиваційних потреб. Недостатньо мати кваліфікованих 
фахівців, треба зацікавити їх ефективно реалізовувати свій потенціал. 

 
1. Операційний персонал торгівельного підприємства – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.bur.com.ua/referaty/open.981.page.8.html . 2. Мотивація 
персоналу – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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https://studfiles.net/preview/5704375/page:6/ 3. Управління персоналом 
2003 – [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://library.if.ua/book/45/3151.html 

 
Р. Іванів  

Науковий керівник – к.е.н., доцент  Т.В. Склярук  
 

АНАЛІЗУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ПОЗИЦІЙ  
ТА УПРАВЛІНСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Проаналізувавши економічну літературу  щодо питання  

проблеми лідерства, бачимо, що  вченими було запропоновано багато 
різних визначень даного поняття. В своїх визначеннях лідерства багато 
авторів намагались чітко сформулювати той особливий компонент, 
який вносить сам лідер. 

Проблемі лідерства присвячено багато праць. Нею займались такі 
вчені, як Дуглас Мак Грегор, Курт Левін, Ренсис Лайкерт. В умовах 
сучасного світу здатність впливати на людей, вправно організовувати 
працю є надзвичайно важливою. Якості лідера закладаються і 
розвиваються ще під  час навчання в школі. Завдання кожного вчителя, 
педагога–організатора всіляко сприяти становленню лідерів з метою 
підготовки конкурентноздатних працівників, що є дуже важливим для 
розвитку нашої країни. Проблема лідерства привертала до себе інтерес як 
вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. 

У кожній організацій без посередньо є керівник та він не завжди є 
лідером, тому слід розрізняти ці поняття. Природа лідерства може бути 
краще зрозуміла, якщо порівняти її власно з управлінням. Бути 
менеджером і бути лідером в організації – це не одне й те ж. Менеджер в 
своєму впливі на роботу підлеглих і побудові стосунків з ними перш за 
все використовує і покладається на посадову основу влади. Лідерство ж, 
як специфічний тип стосунків управління, базується більш на процесі 
соціального діяння, а точніше взаємодії в організації. Цей процес є 
набагато складним, який потребує високого рівня взаємозалежності її 
учасників. На відміну від власно управління лідерство передбачає 
наявність в організації послідовників, а не підлеглих. Відповідно 
відносини «начальник – підлеглий» притаманні традиційному погляду на 
управління, заміняються відносинами «лідер – послідовник» 

 
1. Психологічні чинники формування лідерських якостей 

майбутніх фахівців. – [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: //5fan.ru/wievjob.php?id=81930. Природа та визначення поняття 
лідерства  – [Електронний ресурс] – Режим 
доступу:  http://pidruchniki.com/19720822/ menedzhment/teoriyi_liderstva. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ   

В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА  В ЛИВАРНИХ ЦЕХАХ 
 

Сьогодні продукція ливарних цехів є одним із найбільш 
поширених видів заготовок, що використовуються для виготовлення 
різноманітних машин та проведення ремонтних робіт в різних галузях 
промисловості. Тому ливарні цехи характеризуються різноманітністю 
технічних і організаційних форм, які впливають на систему й методи 
організаційно-економічної та планової їх роботи. 

Особливостями ливарного виробництва є складність організації 
виробничого процесу, велика номенклатура злитків і різнострійний 
характер виробництва; однонаправленість і безперервність вироб-
ничого процесу виготовлення злитків; істотні відмінності в технології 
виконання операцій і видів робіт на різних стадіях виробничого 
процесу; відмінність методів розрахунку виробничої потужності 
основних відділень ливарного цеху тощо. 

Ливарні цехи класифікуються за галузевою ознакою, видом 
металу, розважуванням литва, потужністю, ступенем механізації і 
автоматизації. 

Виробнича структура ливарних цехів характеризується постій-
ним складом основних виробничих підрозділів, допоміжних відділень і 
господарств. 

Різноманітність і взаємозв’язок стадій ливарного процесу вима-
гають його чіткого проходження в часі і просторі, що в свою чергу, 
обумовлює необхідність досконало налагодженого оперативного 
планування виробництва в ливарних цехах. Крім того, необхідно 
враховувати і таку особливість, як незмінність числа і послідовності 
виконання стадій для виготовлення вилипків. 

Організація виробничого процесу в часі залежить від прийня-
того режиму роботи ливарного цеху (послідовного чи паралельного). 

При послідовних режимах стадії процесу(виготовлення форм, 
заливання металу, вибивання литва) виконуються різночасово або 
послідовно в різний час, але на одній і тій самій площі. За паралельних 
режимів стадії виконуються паралельно, але вони розділені в просторі, 
тобто виконуються на різних площах. 

Основною формою організації ливарного потоку є кільцева 
горизонтально замкнута лінія виготовлення злитків, обладнана 
возовим конвеєром. 
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Характерна риса ливарного потоку – протікання природного 
процесу охолодження злитків безпосередньо на конвеєрі, що вимагає 
його подовження. 

Особливістю ливарного конвеєра є одночасне його використан-
ня як розподільного, так і робочого. 

Виробнича потужність ливарного цеху визначається за видами 
литва (чавунного, стального, кольорового) у натуральному виразі і 
встановлюється за виробничою потужністю головних відділень, 
насамперед формувальних. 

Застосовуються два методи розрахунку виробничої потужності 
цеху: детальний – на основі всієї номенклатури злитків(  у масовому і 
крупносерійному виробництвах) і укрупнений – за номенклатурою 
виробів-представників(у серійному і одиничному виробництвах). 

В сучасних умовах господарювання суттєвим фактором ефек-
тивної організації ливарного виробництва є охорона праці робітників, 
тому керівництво ливарних цехів забезпечує функціонування системи 
управління охороною праці, для чого: 

• створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які 
забезпечують функціонування системи охорони праці; 

• розробляє за участі профспілок і реалізує комплексні заходи 
для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує 
прогресивні досягнення з охорони праці; 

• забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних 
випадків, професійних захворювань, і виконання профілактичних 
заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих 
причин; 

• організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, 
атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про 
охорону праці; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші 
нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства; 

• здійснює постійний контроль за додержанням працівниками 
технологічних процесів, правил та вимог щодо охорони праці; 

• організовує пропаганду безпечних методів праці та 
співробітництво з фахівцями галузі охорони праці. 

Розглянуті особливості ливарного виробництва повинні вра-
ховуватись при організації виробничих підрозділів ливарних цехів, а 
також в методах розрахунку виробничої потужності основних 
відділень ливарного цеху тощо. 
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Важливою умовою успішної діяльності будь-якого підпри-

ємства є ефективна робота його персоналу. Дієвим способом виміряти 
результати роботи, рівень професійної компетенції працівника та 
виявити його таланти є система оцінювання персоналу. Оцінка 
персоналу – це цілеспрямований процес визначення відповідності 
якісних характеристик персоналу (здібностей, умінь, мотивів) вимогам 
посади або робочого місця. Оцінка персоналу передбачає порівняння 
певних характеристик людини – професійно-кваліфікаційного рівня, 
ділових якостей, результатів праці з відповідними параметрами, 
вимогами, еталонами [1, с.223]. Оцінка персоналу може повноцінно 
функціонувати за умов дотримання таких принципів: об'єктивності;   
гласності; оперативності;  демократизму;  єдності вимог оцінки для 
всіх осіб однорідної посади;  простота;  результативності [2, с.79].  

Оцінювання персоналу охоплює дві сфери діяльності працівників: 
поточну і перспективну. При аналізі поточної діяльності визначається, 
якою мірою кожний працівник досягає очікуваних результатів праці й 
відповідає тим вимогам, які випливають з його посадових обов’язків. При 
плануванні перспективної діяльності визначаються потреби у розвитку 
якостей персоналу, підвищенні еластичності його потенціалу.  

Для того, щоб адекватно оцінити персонал підприємства необхідно 
для початку визначити перелік показників, їх можна поділити на такі 
групи:  результативність праці; професійна поведінка; особисті якості [3].  

Вони повинні відповідати таким вимогам: повнота і вірогідність 
відображення результатів, конкретність, забезпечення порівнянності з 
досягненнями інших працівників, а також з попереднім періодом. Для 
об’єктивного оцінювання персоналу слід використовувати різноманітні 
методи, які повинні відповідати структурі підприємства, характеру 
діяльності персоналу, цілям оцінки.  

У фахових джерелах виділяють цілу систему методів, основними з 
яких є [4,5]:  

1. Атестація – це комплексний метод оцінки персоналу, який 
використовує інші методи для того, щоб атестаційна комісія змогла 
визначити відповідність кандидата вакантній посаді або посаді, яку він 
займає.  

2. Метод змушеного вибору полягає у виборі експертами 
найбільш підходящої для працівника характеристики, наприклад: 
товариськість, досвід роботи, вміння планувати свою роботу. 
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 3. Описовий метод передбачає написання послідовної, докладної 
характеристики позитивних і негативних рис кожного працівника.  

4. Тестування – професійні знання і вміння, здібності, мотиви, 
психологія особистості визначаються за допомогою спеціальних 
тестів, які можна розшифрувати за допомогою “ключів”.  

5. Ділова гра – проводиться організаційно – управлінська гра, в 
процесі якої аналізуються знання та вміння працівника, а також 
оцінюється його здатність працювати в малій групі.  

6. Керування за цілями – Management by Objective (MBO) – оцінка 
таким методом передбачає спільну постановку завдань керівником та 
співробітником, після чого відбувається оцінка результатів їхнього 
виконання на кінець звітного періоду. Ця система охоплює всі посади в 
компанії – від технічного до інституційного рівнів.  

7. Управління результативністю – Performance management (PM) – 
оцінюються не лише кінцеві результати роботи працівника, а й його 
компетенції – ті особистісні якості, які є необхід- ними для досягнення 
поставлених цілей.  

8. Ассессмент центр (груповий й індивідуальний) – призначений 
для оцінки співробітників за компетенціями під конкретне кадрове 
завдання. Він може включати поведінкове інтерв’ю, а також кейси 
(ігрові ситуації). Для відбору кандидатів на високі посади й при оцінці 
топ-менеджерів акцент робиться на поведінкове інтерв'ю, а для 
висування співробітників у кадровий резерв – на ділових іграх.  

9. Самозвіт (виступ) полягає у проведенні усних виступів 
керівника чи спеціаліста перед трудовим колективом, в ході якого 
аналізується виконання плану робіт і особистих зобов’язань.  

10. Метод 360° – працівник оцінюється керівником, колегами і 
своїми підлеглими. Заповнюється загальна та індивідуальна для 
кожного форма.  

11. Оцінка методом комітетів – робота людини обговорюється в 
групі, при цьому вона поділяється на окремі складові і вже оцінюється 
по кожній з них. В результаті складається список дій, які оцінюються 
як успішні та неуспішні.  

12. Метод незалежних суддів – працівника оцінюють незалежні 
особи, які не були з ним колись знайомі (5-7 чоловік) на основі 
“перехресного допиту”.  

13. Метод інтерв’ю – претенденту дають завдання провести 
співбесіди з кількома кандида- тами на робочі місця і самому прийняти 
рішення. Цей метод орієнтований на перевірку вмінь правильно 
оцінювати і підбирати працівників.  
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14. Спостереження – працівника оцінюють у неформальних 
умовах (на відпочинку, у побуті) і в робочій обстановці методами 
моментних спостережень і фотографії робочого дня.  

Також слід зазначити, що на кожному етапі роботи працівника в 
компанії можна використовувати певні методи оцінки, наприклад, в 
процесі підбору працівника на вакансію можна використати одночасно 
метод інтерв’ю та тестування, а для прийняття рішення про звільнення 
достатньо проведення атестації працівника.  

Всі методи є ефективними при здійсненні процесу оцінювання 
персоналу, це залежить від мети, з якою проводиться оцінка, від рівня 
зрілості компанії, її завдань і типу корпоративної культури. Все ж 
найкраще оцінити працівника можна за допомогою методу управління 
результативністю, оскільки кожна компанія працює безпосередньо на 
кінцевий результат, яким є задоволення потреб споживачів та 
отримання прибутку, тому для того, щоб досягти цього результату 
необхідно періодично перевіряти виконання роботи кожним 
працівником, а вже на основі цих даних приймати відповідне 
управлінське рішення про підвищення заробітної плати чи навпаки – 
про її зниження, про кар’єрний ріст чи про звільнення працівника. 

 
1. Крушельницька О.В. Мельничук Д.Н. Управління персоналом: 

Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2003. – 296 с. 2. Губенко А.В. 
Значення трудового потенціалу для економічного розвитку 
підприємства// Економіка і маркетинг в XXI сторіччі. – Ч.1. – 2006. – 
80 с. 3. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом. 
Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с. 4. Сівашенко 
Т. Сучасні підходи до оцінки персоналу. [Електронний ресурс]/ – 
Режим доступу до статті: www.nbuv.gov.ua 5. Балабанова Л. В., 
Сардак О. В. Управління персоналом. Підручник.– К.: Центр учбової 
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РИЗИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ  

У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

У світі постійних змін та бурхливого розвитку людства гостро 
постає питання емоційного стану працівників, зокрема проблеми їх 
емоційного вигорання.  

Психологічний стан працівників, пов'язаний із професійною 
сферою, є невід'ємною складовою ефективної діяльності організації, її 
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стабільності та ефективності. Саме тому проблематика емоційного або, 
як його ще називають, професійного вигорання працівників є 
надзвичайно актуальною у наш час. 

Існує декілька теорій, які пояснюють це явище. К. Кондо 
визначає «вигорання» як дезадаптованість до робочого місця через 
надмірне навантаження та неадекватні міжособистісні стосунки. К. 
Маслач, один з провідних фахівців з вивчення «емоційного 
вигорання», деталізувала цей феномен як особистий стан, що 
включає відчуття емоційного виснаження, знемогу; симптоми 
дегуманізації, деперсоналізації; негативне самосприйняття, а в 
професійному плані – втрату професійної майстерності [1]. 

Ми погоджуємося з твердженнями вчених, проте, сьогодні 
відсутні єдині критерії визначення та вирішення окресленої 
проблематики. Раніше вважалося, що найбільший рівень вигорання 
спостерігається серед професій, які пов`язані із роботою з людьми. 
Однак сучасні дослідження показали, що така тенденція частіше 
прослідковується у виробничій сфері. Тому можна стверджувати, 
що феномен емоційного вигорання є актуальним для усіх професій. 

На сьогодні відомі числені симптоми, які проявляють 
емоційне вигорання. На нашу думку, основними серед них є: 

• емоційне виснаження (проявляється в`ялістю, сонливістю, 
фізичною слабкістю, розсіяністю); 

• депесноналізація (характеризується байдужістю до 
оточуючих та, в окремих випадках, негативному ставленні); 

• редукція персональних досягнень (проявляється у заниженні 
власних досягнень та успіхів). 

Не зважаючи на множинність розроблених способів та методик 
попередження емоційного вигорання серед працівників окреслена 
проблема сьогодні доволі часто зустрічається на практиці. Для того, 
щоб подолати синдром емоційного виснаження, насамперед, потрібно 
діагностувати фазу перебігу. 

Деякі літературні джерела [2, 113] для визначення фази 
емоційного виснаження пропонують використовувати методику В.В. 
Бойко, який весь лаг поділив на такі умовні періоди: фаза 
напруження; фаза резистенції; фаза виснаження. 

Фазу напруження автор ідентифікує як «запусковий» механізм 
у формуванні синдрому емоційного вигорання. 

Фазу резистенції пов`язують з симптомом «неадекватного 
вибіркового емоційного реагування», коли працівник перестає 
відчувати різницю між економним проявом емоцій та неадекватною 
емоційною реакцією. 
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Фаза виснаження дозволяє проявитися одразу кільком 
симптомам, серед яких: «емоційна віддаленість», «психосоматичні та 
психовегетативні порушення», «особиста віддаленість» та «емоційний 
дефіцит». 

Вищенаведені прояви емоційного вигорання є надзвичайно 
поширеними у сучасному світі. Їх поява призводить до зниження 
ефективності діяльності працівника зокрема та підприємства в цілому. 
Тому ми пропонуємо ряд рекомендацій, які дозволять уникати появи 
емоційного вигорання в системі управління персоналом, а саме: 

§ працівник повинен розуміти свою цінність, тому ніколи не 
буде зайвим похвалити його за вдалу роботу; 

§ колективна діяльність поза роботою допоможе досягнути 
злагодженості персоналу, коли кожен працівник відчуватиме свою 
приналежність та значущість для колективу; 

§ у випадках появи перших симптомів не буде зайвим надати 
працівнику додатковий час на відпочинок та відновлення власних сил, 
оскільки виведення працівника зі стану «емоційного виснаження» 
принесе значно більші часові втрати для роботодавця, аніж 
короткочасна незапланована відпустка. 

Окреслені аспекти управління персоналом допоможуть не 
тільки усунути згадані прояви емоційного вигорання, а й не допустити 
його появи в цілому. 

 
1. Міщенко М.С. Синдром емоційного вигорання у майбутніх 

практичних психологів: результати емпіричного дослідження /  
М.С. Міщенко // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. –Вип. 2 
(36). ч. 2. – 2015. – С. 112-121.2. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: 
взгляд на себя и на других / В.В.Бойко. – М.: Филин, 1996. – 472с. 

 
О.  Коротков 

Науковий керівник – к.е.н.,  асистент  Ю.А. Андрійчук 
 

МОЗКОВИЙ ШТУРМ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ ДІЛОВОЇ 
АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

 
Сьогодні персонал вважають ключовим чинником успішного 

розвитку кожного підприємства. Людські ресурси з-поміж інших 
виходять на перший план. Вчені-економісти все частіше наголошують 
на безцінності людського капіталу та неможливості його замінити під 
час виробничо-господарської діяльності суб`єктів підприємництва. 

Однак, людські ресурси є особливо складними до управління. 
Це єдиний вид ресурсу підприємства, який має не лише матеріальний 
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(фізичний), але й моральний (психологічний) аспект. Це обумовило 
розвиток поведінкових наук, які вивчають основи нематеріального 
управління. 

Для ефективності роботи персоналу, для його повної віддачі, 
для формування та підтримання стійкої працездатності пропонують 
застосовувати різноманітні інструменти. 

Варіантом інтерактивного, інноваційного навчання персоналу є 
метод «мозкового штурму» або «мозкової атаки», який відповідає 
основним медичним компетенціям, підвищує ефективність та 
результативність людини за умови його використання під час трудової 
діяльності. 

Метод мозкової атаки (мозкового штурму) – метод вирішення 
проблеми на основі стимулювання творчої активності, при якому 
учасникам пропонується висловлювати сміливі, нестандартні варіанти 
розв’язання проблеми [1, 65].  

Мозковий штурм – це оперативний метод вирішення проблеми 
на основі стимулювання творчої активності, при якому учасникам 
обговорення пропонують висловити якомога більше варіантів 
вирішення, в тому числі найнезвичайніших, а потім із загального числа 
ідей відбирають найвдаліші, які можуть бути використані на практиці 
[2, 45]. 

Метод широко використовується для пошуку нетрадиційного 
вирішення завдань і є методом експертного оцінювання. 

Основними цілями використання методу мозкової атаки під час 
роботи з персоналом буде:  

ü набуття навичок використання теоретичного матеріалу для 
аналізу практичних проблем; 

ü вироблення вмінь формулювання питання і запиту;  
ü вироблення вмінь розробляти багатоваріантні підходи до 

реалізації плану дій;  
ü сприяння самостійному прийняттю рішень в умовах 

невизначеності;  
ü формування навичок та прийомів всебічного аналізу ситуацій; 
ü прогнозування сценаріїв розвитку у різних ситуаціях. 
Із загальної кількості запропонованих ідей відбирають 

найкращі, які можуть бути використані для подальшої роботи над 
вирішенням поставленої задачі.  

Для успішного проведення мозкового штурму необхідно 
дотримуватись наступних правил [3, 180-184]:  відсутність будь-якої 
критики;  заохочення ідей, що пропонуються;  рівні права у всіх 
учасників мозкового штурму;  свобода асоціацій і творчої уяви;  
творча атмосфера на "ігровій поляні";   обов’язкова фіксація всіх ідей, 
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що висловлюються; час для інкубації (групі додається час, щоб 
обдумати зафіксовані ідеї, потім розглянути будь-які альтернативні 
підходи);  систематизація і класифікація ідей, деструктуризація ідей 
(оцінка на реальність);  вибір оптимальної ідеї, список ідей, які можна 
практично використати (етап аналізу та оцінки ідей). 

Отже, уміле використання методу мозкового штурму під час 
роботи з персоналом дозволить підвищити його ділову активність, 
навчить активно працювати в команді та знаходити рішення в умовах 
мінливого середовища функціонування підприємства. 

 
1. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: Теорії, 

практика, досвід : Методичний посібник / О. Пометун, Л. Пироженко. – 
К.: А.П.Н., 2002. – 136 с. 2. Мергель Т.В. Застосування інтерактивного 
методу «мозкового штурму» у навчальному процесі / Т.В. Мергель // 
Медична освіта. – №4, 2015. – С. 44-47. 3. Панфилова А.П. Игровое 
моделирование в деятельности педагога: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / под общ. ред. В.А. Сластенина, И.А. 
Колесниковой. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр "Академия", 
2008. – 368 с. 
 
 

Н. Леус  
Науковий керівник – к.е.н., доцент  Т.В. Склярук  

 
ЛІДЕРСТВО ТА КЕРІВНИЦТВО:  
СВІТОВА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 
На сьогоднішній день є багато теорій і визначень термінів 

«лідерство» і «керівництво».  
Насамперед, проблематика лідерства розглядається в теорії 

особистісних якостей, у концепціях організаційної поведінки, у 
ситуаційній теорії лідерства. У той час, як теорія керівництва 
ґрунтується переважно на формальних аспектах і здобутих навичках 
менеджера-керівника, який керує людьми винятково з позицій наданих 
посадою і не обов’язково володіє лідерськими якостями. Крім цього, 
керівник має владні позиції, здійснює управління на основі прийнятих 
рішень і контролює їх виконання. Натомість, поняття «лідер» є більш 
містким, оскільки охоплює риси особистості як керівника, так і лідера. 
Цю особу в організації визнають тоді, коли вона довела свою 
компетенцію і цінність для групи, а також лідер надає право приймати 
рішення кожному співробітникові, концентрується на погодженні 
інтересів працівників. 
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У світі є три основні моделі кар'єри виконавчих директорів: 
американська, європейська та японська. 

Американська модель — це: отримання вищої освіти; незначний 
досвід практичної роботи; вища управлінська підготовка до початку 
кар'єри в університетських школах бізнесу і отримання ступеня МДА 
(магістр ділового адміністрування); ділова кар'єра відповідно до 
запрошень корпорації і шкіл бізнесу після отримання ступеня МДА. 

Європейська модель — це: отримання вищої освіти; набуття 
управлінських знань і навичок на основі практичної роботи на 
керівних постах; систематизація і вдосконалення навичок керівної 
роботи в процесі перепідготовки і підвищення кваліфікації в провідних 
університетських школах бізнесу. 

 
 

 

1) Автократичне керівництво (Authoritarian Leadership) 

 

2) Патерналістське керівництво (Paternalistic Leadership) 

 

3) Демократичне керівництво (Participative Leadership) 

Рис. 1.  Взаємодія між керівниками і підлеглими 

Японська модель — це: отримання вищої освіти; конкурсний 
найм на роботу до корпорації; кар'єра фахівця з висуванням на керівну 
посаду;  багатоетапна ротація у поєднанні з перепідготовкою і 
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підвищенням кваліфікації в корпоративних навчальних центрах. 
Крім цього, у світі існують моделі лідерства у міжнародних 
корпораціях, а саме: 

• автократичне керівництво  полягає у жорстких вертикальних 
відносинах між керівником і окремими підлеглими. . Використовується в 
управлінні зарубіжними відділеннями, розташованими у країнах із 
перехідними економіками, та малорозвинутих країнах. 

• патерналістське керівництво базується на участі окремих 
підлеглих у прийнятті рішень і партнерських відносинах керівника з 
кожним підлеглим. Застосовується переважною більшістю західних 
компаній як у штаб-квартирі, так і зарубіжних відділеннях, розташованих 
у розвинутих країнах. 

демократичне керівництво ґрунтується на численних 
партнерських відносинах між усіма членами групи, включаючи керівника. 
Використовується переважно японськими корпораціями, а також 
самонавчальними організаціями і в разі командної роботи [1,ст.62-66]. 

 
1. Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К.В. 

Савченко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.-154с. 
 

І. Легкобит  
Науковий керівник – к.е.н., доцент Н.П. Любомудрова 

 
БАЧЕННЯ HR В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ 

 
Обираючи майбутню спеціальність, фільтруючи список 

професій, які мають чималий попит на ринку праці, свою увагу 2 роки 
тому я зосередила саме на Управлінні персоналом, що й обрала 
напрямком  навчання. Соромно зізнатись, але про те, що я майбутній 
саме менеджер з підбору персоналу з дійсно крутою назвою HR  
дізналась саме у стінах політехніки, тобто  не мала абсолютно ніякого 
чіткого усвідомлення того, ким же насправді я намагаюсь бути. Отож,  
Гугл мені в допомогу.  HR відомий як система інформації про людські 
ресурси або система управління персоналом, в основному представляє 
собою перетин людських ресурсів та інформаційних технологій за 
допомогою програмного забезпечення для персоналу. Це дозволяє 
здійснювати діяльність і процеси HR в електронному вигляді  [1]. 
Завдячуючи  такому визначенню почала не розуміти ще більше. Тому 
й тематика  стала актуальною для мене. 

Набір нових працівників на роботу не є перехресною 
вишивкою, і керівництво кожної компанії серйозно вирішує цю 
проблему. Часто ми стикаємось з тим, що HR-ара називають просто 
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менеджером, який виконує увесь спектр роботи та обов’язків, проте 
варто забути такий стереотип. Мабуть, три чи п’ять років тому ви 
могли б дозволити собі озвучити це, але не зараз, кожен фахівець 
займається своїм напрямом  роботи й не повинен поєднувати в собі все 
й відразу. Як на мене, то  головне завдання HR - призвести до 
підвищення ефективності в сфері управління персоналом. Проте не 
варто акцентувати увагу лише на підлеглих, раціональність прийнятих 
рішень збоку керуючої ланки також має підвищуватися й ставати 
більш ефективною. 

Кожен менеджер з підбору персоналу повинен мати свою 
тактику відбору фахівця та критерії щодо його професійного портрету. 
Моя тактика може мати таку модель: 

Фахівець з підбору персоналу вирішить наскільки довго 
триватиме ваше знайомство з компанією й буде намагатись усілякими 
способами вивести Вас зі стану комфорту. Роботодавці все частіше 
використовують методики найму успішних іноземних компаній. 
Проте, як на мене,  поняття стану комфорту та стану спантеличення є 
надто диференційованими, хоча зараз їх активно інтегрують. Досить 
актуальною є тенденція нестандартних завдань. Хоча  особисто для 
мене не цікаво як ви поділите торт на вісім рівних частин трьома 
розрізами, а провідна інвестиційна компанія BlackRock саме цю 
вимогу ставить перед шукачами робочих місць [2], оскільки аналітичні 
здібності повинні бути присутні в кожному працівнику; або  ж що саме 
намалюєте Ви, якщо я попрошу зобразити звіра, якого ніхто не бачив, 
не підозрює як він виглядає та де живе. Запитання подібного типу 
лише збентежують людину та не дають об’єктивної оцінки її 
можливостям. 

Підбираючи людину згідно її резюме на сайтах пошуку роботи, 
не варто ігнорувати  дзвінок на попереднє місце працевлаштування. Адже 
саме там можна дізнатись реальну інформацію щодо працівника. 

Щоб успішно розвивати свою організацію, потрібно знати 
потенційних клієнтів, виправляти помилки, постійно вдосконалюватися. 
Ці завдання ефективно вирішуються шляхом оцінки персоналу. Зрештою, 
оцінка показує фактичні досягнення працівників та їхню 
компетентність. Запустіть центр оцінювання, заповнивши чотири 
вимоги. Перше: встановити критерії оцінки якості, пов'язати їх із 
стратегією компанії та корпоративною культурою. По-друге: ретельно 
підготуйте оцінювачів для об'єктивної оцінки. По-третє, роз'ясніть цілі 
оцінки працівників, інакше вони будуть неуважними і не відкриються. 
Четверте: розглянути особисті характеристики людей. Наприклад, 
екстраверти часто отримують перевагу у бізнес-іграх та групових 
завданнях. Але насправді інтроверти часто сильніші та ефективніші. 
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Залежно від досвіду і знань зарплати для HR-фахівців 
різняться від 350-400 $ для менеджерів і до 1000 $ для керівників 
відділів в великих компаніях. Середня пропозиція ж в травні, за 
даними RABOTA.ua, склала 690 $   [3]. 

 Як видно з діаграми  (рис. 1), в Україні найбільша кількість 
вакансій професії hr- менеджер з персоналу відкрито в Київській 
області. На другому місці - Харківська область, а на третьому - 
Одеська область [4]. Професія hr-менеджер з персоналу є найбільш 
високооплачуваною в Київській області. Рівень середньої заробітної 
плати становить 9500 грн. Слідом ідуть Одеська і Харківська область. 

Загалом, попит на професіоналів у галузі HR буде зростати 
паралельно із зростанням заробітної плати. У той же час рекрутингові 
компанії стануть все більш важливими. 

 

 
Рис.1 Розподіл вакансії hr - менеджер з персоналу по областям України 

 
Компанії тепер вважають за краще отримувати готові вибірки 

за відкритими у себе вакансіями, тим більше – керівними. 
 
1. Управління персоналом 2003 – [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://www.hrpayrollsystems.net/hris /   2. Управління 
персоналом 2003 – [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/271113-top-7-divnih-pitan-pri-
vlashtuvanni-na-robotu-doslidzhennya.  3. Управління персоналом 2003 – 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/ 
publications /2007/ 06/26/147880/ 
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МОЛОДЬ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ 

 
Безробіття молоді – соціально-економічне явище, при якому 

працездатна молодь перебуває в пошуках роботи та готова приступити 
до неї, але не може реалізувати своє право на працю, чим втрачає 
основні засоби до існування. 

Молодь має досить великі і суттєві переваги порівняно з іншими 
віковими категоріями працездатного населення. У молодих людей 
найбільш тривалий період майбутньої працездатності, кращі показники 
фізичного здоров’я та витривалості, порівняно високий загальноосвітній 
рівень, найбільша професійно і міграційна мобільність і т. ін. Водночас 
молоді люди більше за інші вікові групи страждають через відсутність 
роботи. В Україні молодіжне безробіття вважається одним з 
найактуальніших питань соціально-економічної політики. Демографічну 
структуру ринку праці України більш ніж на третину утворюють молоді 
люди, а саме безробітна молодь таких груп як: випускники 
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних 
закладів; військовослужбовці, звільнені із строкової служби; інші [4]. 

Британська The Guardian опублікувала дані, які дозволяють 
оцінити втрати європейської економіки від молодіжного безробіття. Ця 
цифра сягає 153 млрд євро на рік. Така ситуація призводить до 
економічних збитків. Це і соціальні виплати, і неотриманий прибуток. 
Щотижня ці втрати перевищують 3 млрд євро [3].  

Слід приділити увагу і територіальній сегментації молодіжного 
ринку праці. Такий поділ існує не тільки між містом і сільською 
місцевістю, а й між різними областями. Недостатня кількість, а подекуди 
й відсутність робочих місць для молоді у селах є одним з найважливіших 
чинників, що зумовлюють таку ситуацію. 

За даними Державної служби статистки у І півріччі 2017 року 
рівень зайнятості серед осіб у віці 25-29 років становив 69% та був вищим, 
ніж в середньому серед всіх віковій труп (56.0%), а серед осіб віком 15-24 
роки цей показник склав лише 28.5% [1]. 

Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної 
організації праці (МОП) серед молоді у віці 25-29 років у І півріччі 2017 
року становив 11.4%. Серед осіб у віці 15-24 роки цей показник становив 
17.8% та був майже удвічі вищий, ніж серед всіх вікових груп. Високий 
рівень безробіття обумовлений тим, що значна частина молодих людей не 
має необхідних професійній навичок і досвіду роботи[1]. 
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У середньому по країнах ЄС рівень безробіття серед молоді у 
віці 15-24 роки становить 16.9% [1]. 

Відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні», до молоді відносяться 
громадяни України віком ви 14 до 35 років [1]. 

Протягом січня-серпня 2017 року статус безробітного у 
державній службі зайнятості мали 327.4 тис. осіб у віці до 35 років [1]. 

Серед безробітних у віці до 35 років, зареєстрованих у державній 
службі зайнятості, які мати професійний досвід, 22% раніше працювати в 
оптовій та роздрібній торгівлі та ремонті автотранспортних засобів: 21% у 
сфері державного управління й оборони, обов'язкового соціально то 
страхування: 13% - у переробній промисловості: 10% - у сільському, 
лісовому та рибному господарстві [1]. 

За сприянням державної служби зайнятості у січні-серпні 2017 
року знайшли роботу 208,0 тис. молодих громадян, що на 3% більше, ніж 
у відповідному періоді минулого року, зокрема, кожен другий з них був 
працевлаштований оперативно до набуття статусу безробітного [1]. 

 
1. Державна служба зайнятості України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/ 
statdatacatalog/document?id=350805.    2. Статистичні дані 
Державного комітету статистики України // [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу до ресурсу: www.ukrstat.gov.ua.  3. Аналітична записка  
щодо перспективи запровадження в Україні гарантованого 
забезпечення молоді першим робочим місцем. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:  http://old.niss.gov.ua/Monitor/December2009/15.htm   
4. Онікієнко В. В. Молодіжний ринок праці України : проблеми та 
шляхи вирішення / В. В. Онікієнка, Л. Г. Ткаченко; Рада по вивченню 
продуктивних сил України, Український ін-т соціальних досліджень. – 
К., 2003. – 160 с. 
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МЕТОДИ НАБОРУ КАДРІВ ВІДПОВІДНО  

ДО РІВНЯ УПРАВЛІННЯ 
 
Для залучення кандидатів компанія може використовувати ряд 

джерел набору персоналу, які поділяються на внутрішні і зовнішні. 
Пошук всередині організації дає можливість підібрати персонал 

на вакантні посади з найменшими витратами. 
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Зовнішніми джерелами підбору персоналу є: підбір за допомогою 
співробітників організації; самопроявлені кандидати; оголошення у ЗМІ;  
виїзд в навчальні заклади;  державні служби зайнятості; приватні 
агентства з підбору персоналу;  участь у ярмарках вакансій; інтернет. 

Аналіз представлених зовнішніх джерел підбору персоналу 
дозволяє зробити висновок, що не існує одного оптимального джерела, 
тому управління персоналом організації повинно володіти всім набором 
прийомів для залучення кандидатів і використовувати їх залежно від 
конкретного завдання. 

Професійна орієнтація - це формування у людини інтересу до 
певного виду трудової діяльності, вибір найбільш доцільної для даної 
людини професії з урахуванням його психофізіологічних характеристик, 
інтересів, здібностей, а також потреб народного господарства в 
працівниках відповідних професій. Професійна орієнтація здійснюється 
шляхом ознайомлення людей, особливо учнівської молоді, зі сферами 
діяльності, професіями, організацією, умовами і профілем їх роботи. 

У сучасних умовах профорієнтація вирішує наступні завдання: 
- надання допомоги працездатній громадянину у виборі видів і 

форм професійної підготовки, у подоланні труднощів у професійному 
навчанні; 

- професійне інформування, тобто надання допомоги працез-
датній громадянину у виборі професії, що відповідає його інтересам і 
здібностям; 

- психологічна підтримка, тобто надання допомоги у вирішенні 
особистих і соціальних проблем; 

- переорієнтація, тобто надання допомоги працездатній людині 
у виборі програми професійної перепідготовки з урахуванням його 
професійного досвіду, стажу роботи, стану здоров'я, професійних 
інтересів і здібностей.реалізації свого транзитного потенціалу. 

Для прийому на роботу певну особу слід розібратись у 
специфіці роботи і опираючись на це – використовувати відповідні 
джерела підбору персоналу. Якщо підприємство потребує особу на 
виробничу лінію, або іншу не складну роботу, то можна взяти особу з 
околиць де розташоване підприємство розвісивши оголошення, або 
серед інтернет сайтів пошуку працівників, які не потребують високої 
оплати за свою працю. 

Щодо топ-менеджменту, то ситуація зовсім різна. Таких людей 
перш за все шукають внутрішньо, тобто через працівників даного 
підприємства. Якщо ситуація не налагодиться таким шляхом, 
застосовуємо інший спосіб, а саме «хедхантинг» на конкурентних 
фірмах, або фірмах, які мають людей з необхідними нам навиками. 
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Звичайних працівників, які готові творити свою кар’єру шукати 
дещо простіше, переважно вони самі, як і нижчий рівень, приходять на 
підприємства, щоб реалізувати себе, тобто бажають працювати на 
перспктиву собі та фірмі. 

 
1. Устенко М.О« Основні  проблеми  транспортної  логістики» 

УкрДАЗТ  /  М.О. Усатенко  //  Вісник економіки  транспорту  і  
промисловості.  —  2010.  2. Пономаренко В.С. Управління трудовим 
потенціалом. Наукове видання / Пономаренко В.С., Гриньова М.М., 
Салун М.М. та ін. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 348  3. Бондарева 
М. Мотивация топ-менеджеров к обучению: никогда или некогда. – 
2006. – №2 // http://grebennikon.ru/cat-204-1-3.html. 
 

Б. Малішевська 
Науковий керівник -  к.е.н., доцент  Л.Р. Струтинська  

. 
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ  

В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
З переходом України до нових економічних відносин, а також 

перебудови економіки з командно-адміністративного до ринкового 
типу - стало очевидно, що закони ринку передбачають зовсім інші 
мотиви і цінності, що попит має породжувати пропозицію, що 
керівник – має бути лідером, який вміє мотивувати своїх колег до 
праці. Всі ці цілком очевидні сьогодні речі стали так званим шоком ще 
років 15-20 тому, коли Україна лише намагалася побудувати цей тип 
економіки. Сьогодні є дуже важлива праця і питома вага, як окремого 
працівника так і групи працівників, які вміють чітко виконати 
поставлені задачі упродовж щонайкоротшого терміну і затрачаючи на 
це мінімум ресурсів. Постає питання:як це зробити? У першу чергу 
працівник має бути мотивований та мати бажання певних зрушень. 

Формування цілісної системи мотивації управлінських кадрів в 
останні роки незалежності полягає у формуванні комплексної системи 
мотивації управлінців, розробці комплексу рекомендацій та порад з 
підвищення їхньої мотивації. Лише їх послідовна та поетапна 
реалізація у довгостроковій перспективі забезпечить бажані 
результати. Сьогодні  на багатьох підприємствах України 
застосовуються лише окремі елементи системи мотивації. Такі системи 
не мають комплексного характеру, оскільки традиційно ці елементи не 
поєднані один з одним і використовуються окремо, тому і не дають 
такого бажаного ефекту після їх застосування. 
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 Мотивом вважають спонукальну причину дій та вчинків 
людини. Основу мотивів утворюють внутрішні причини - первинні 
(природні) і вторинні (матеріальні і духовні), які здебільшого не 
виявляються відкрито. Явною формою вияву причин поведінки 
людини є інтерес, тобто бажання, прихильність, симпатія, любов, чи, 
навпаки, антипатія, ненависть. Інтереси можуть виявлятися і 
різноманітних сферах: економічній, соціальній тощо. Мотиви 
виникають також під впливом зовнішніх причин, стимулів. Стимул - 
зовнішній регулюючий вплив на людину (групу), що спонукає до 
цілеспрямованої дії. На цій підставі мотив можна трактувати як 
стимул, відображений у свідомості людини (груповій колективній 
свідомості), внутрішнє спонукання до дій. Один і той самий стимул 
може трансформуватися в різні мотиви і зумовлювати різні вчинки [1, 
с.98]. 

Ефективний менеджмент ґрунтується на поєднанні реальних 
цілей, життєвих цінностей і установок, очікувань і потреб працівника з 
цілями організації. Серед різноманітних стимулів, що спонукають 
працівника добре працювати, немає універсальних. Люди по-різному 
реагують на різні стимули, і навіть в однієї людини реакція на однакові 
стимули не завжди однозначна. Людина звикає до них і перестає 
реагувати, тому менеджер повинен володіти арсеналом мотиваційних 
засобів і постійно його оновлювати, тобто створювати мотиваційне 
поле для співробітників [2, с.237 ]. 

Кожен з нас розуміє, що мотивація персоналу не може бути 
дієвою без використання сучасних форм і методів матеріального та 
нематеріального стимулювання персоналу. Одним з найважливіших 
стимулів мотивації праці персоналу підприємства була і залишається 
заробітна плата, проте не варто забувати і про нематеріальні способи 
стимулювання, починаючи з самомотивації співробітника і оцінки 
колегами його заслуг, і закінчуючи внутрішнім кліматом компанії, 
можливістю проявити себе в різних аспектах життя фірми, можли-
вістю навчитися чомусь, що є корисним для самого співробітника 

Неефективне використання методів стимулювання праці 
персоналу характерне для вітчизняних підприємств, бо воно не 
відповідає сучасним вимогам ринку та й вимогам самих працівників. 
Оскільки воно є фактором внутрішнього середовища,то його можна і 
треба коригувати для отримання бажаного результату. Такі дії мають 
бути проведені з боку працівників. 

Отже, щоб мотивація працівників дала бажаний ефект, вона має 
бути орієнтована на кінцевий результат та довгострокову перспективу. 
Мотивація має бути справедливою для кожного працівника, а також 
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мати простий характер, щоб працівники чітко усвідомлювали заради 
чого вони працюють. 

 
1.Механізм мотивації управлінського персоналу : наук. вид. / 

М. С. Дороніна, Л. О. Сасіна, В. М. Лугова, Г. М. Надьон. – Харків : 
АдвА , 2013. – 240 с. 2. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник. 
вид. 2-ге / Ф. I. Хміль // Академвидав, 2007. – 576 с. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 
 
Мотивація персоналу тісно пов’язана як з прийняттям управ-

лінських рішень, так і керуванням підприємством загалом. Сучасний 
виробничий процес вимагає від працівника більшої відповідальності, 
старанності, творчого ставлення до роботи. Складність стимулювання й 
управління такими діями обумовлює необхідність вивчення мотива-
ційного процесу, розуміння сутності, змісту і логіки якого сприяє 
активізації високопродуктивної праці, максимальному задоволенню 
потреб працівників, розвитку їхнього творчого потенціалу, який можна 
ефективно застосувати в інтересах підприємства. 

Для визначення сучасного підходу до мотивації праці важливе 
значення відіграють такі фактори як:  впровадження альтернативних 
варіантів організації, умов та режимів праці з широким застосуванням 
гнучких та індивідуальних підходів;  впровадження безперервної системи 
освіти персоналу;  оновлення систем профорієнтації;   зростання ціннос-
тей корпоративної культури в системі управління;   ефективне закріп-
лення та розвиток професійно-особистіних якостей працівників [1,2]. 

Сучасна практика як зарубіжних так і деяких українських 
підприємств свідчить про тенденцію до суттєвих змін в системі 
мотивації персоналу. Для працівників, перш за все працюючої молоді, 
характерні інші ціннісні орієнтації, спонукальних мотивів до трудової 
діяльності. При цьому на перший план висуваються самореалізація і 
саморозвиток. З'явилося поняття неоматеріалістичної мотивації. В 
Україні це явище доки ще знаходиться в початковій стадії розвитку та 
лише у деяких окремих групах суспільства (молодь, підприємці). 
Неоматеріалістична орієнтація не заперечує тяжіння до матеріального 
успіху, але розглядає його лише як передумову для самовираження і 
реалізації вищих інтересів і потреб, безпосередньо не пов'язаних зі 
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споживанням [3, с.63]. Отримання матеріальних благ розглядається 
лише як засіб здобуття свободи для самореалізації особистісного 
потенціалу. Трудова діяльність за умов забезпечення певного рівня 
матеріального достатку, має дати можливість для реалізації отриманих 
знань, розвитку власних здібностей, надати моральне задоволення від 
власної трудової діяльності. Відповідно формуються нові вимоги до 
змісту праці, її умов, психологічного клімату в колективі тощо. 

Працівник, має не тільки первинні потреби, а й потреби вищого 
порядку. Фізіологічно необхідні або матеріальні потреби в основному 
задовольняються через дохід, основну частку в якому займає оплата 
праці. До духовних потреб можна віднести потреби у пізнанні та 
естетичні потреби. Соціальні потреби - це потреби в спілкуванні, 
визнанні, служінні суспільству, самоактуалізації тощо. Задоволення 
духовних та соціальних потреб не може бути здійснене тільки через 
матеріальні чинники трудової діяльності працівника. Спонукання до 
активної трудової позиції працівника в сучасних умовах відбувається 
не лише через матеріальну мотивацію, а й з застосуванням негрошових 
чинників мотивації. 

Основною метою сучасної мотивації праці являється активізація 
людської свідомості у напрямку свідомого аналізу та коригування 
працівником своєї трудової поведінки для отримання результату, в 
цьому зацікавлені і сам працівник і його керівництво. Підсумком 
трудової діяльності на певному етапі професійного розвитку для 
кожного працівника можуть бути різні результати: від поліпшення 
матеріального добробуту родини до самореалізації. Матеріальні 
мотиви, які традиційно вважалися домінуючими у визначенні трудової 
поведінки працівників, сьогодні не в змозі повністю розкрити 
потенціал працівників. Підприємства сучасного типу все частіше 
удаються поряд з матеріальною мотивацією до застосування широкого 
кола нематеріальної мотивації. 

На цьому етапі соціально-економічного розвитку важливим 
засобом посилення мотивації праці виступає гуманізація праці. Програма 
гуманізації праці включає такі елементи, як: збагачення змісту праці, 
розвиток колективних форм організації праці, покращення умов праці, 
раціоналізація режиму трудового процесу та відпочинку, підвищення 
якості життя. Мотивація збагаченням праці виявляється через суміщення 
функцій працівників, основних функцій і функцій контролю за якістю 
продукції, групування операцій різних видів, мотивації цілями. Вона 
полягає в наданні працівникам більш змістовної, різноманітної, цікавої 
роботи, із значними перспективами професійного та статусного росту, що 
дає їм можливість здійснювати широкий контроль над ресурсами та 
умовами власної трудової діяльності.  
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Ще одним способом удосконалення мотивації праці є мотивація 
вільним часом або модульна система компенсації вільним часом. 
Особливість мотивації вільним часом полягає в тому, що розходження 
в навантаженні працівників, які обумовлені роботою в різний час доби 
і дні тижня, компенсуються безпосередньо наданням вільного часу, а 
не грошовими надбавками, як це прийнято в традиційній системі. 
Використання гнучких форм зайнятості (скорочений робочий день, 
збільшення відпустки, гнучкий графік роботи, надання відгулів та ін.) 
надає можливість вибору працездатному населенню між робочим 
часом та відпочинком [4, с.314]. 

Нематеріальна мотивація направлена на підвищення лояльності 
співробітників до компанії одночасно із зниженням витрат на 
компенсацію співробітникам їх трудовитрат. Під нематеріальним ми 
розуміємо такі заохочення до високорезультативної роботи, які не 
видаються співробітнику у вигляді готівки чи безготівкових грошей, 
але можуть потребувати від компанії інвестицій. Основний ефект який 
досягається до допомогою нематеріальної мотивації - це підвищення 
рівня лояльності та зацікавленості співробітників в компанії. 
Традиційно виділяють три групи нематеріальних чинників мотивації: 
ті, що не потребують інвестицій з боку компанії; ті, що потребують 
інвестицій та розподіляються без індивідуального підходу; ті, що 
потребують інвестицій компанії та розподіляються адресно 
(індивідуалізовано). 

До першої групи можна віднести, наприклад, "дошку пошани", 
поздоровлення з днем народження, відзнаки та кубки найкращому 
співробітнику, система адаптації персоналу з наставництвом, 
прописані критерії та етапи горизонтального та кар'єрного зростання, 
включення працівників в процес прийняття оперативних рішень тощо. 
Чинники, які відносяться до другої групи, "працюють", в основному, 
на підвищення якості трудового життя (організація харчування за 
рахунок компанії, забезпечення співробітників проїзними квитками, 
надання форми на конкретних робочих місцях. 

При побудові третьої частини системи мотивації слід 
попередньо провести опитування чи анкетування персоналу про вид 
мотивування, якому кожен з них надає перевагу. Прикладом можуть 
слугувати надання безвідсоткової позики на покращення умов 
проживання, придбання товарів тривалого користування (у даному 
випадку стимулом буде не сума позики, а сама можливість вирішити 
матеріальні проблеми за допомогою компанії), повна чи часткова 
оплата відпочинку оплата мобільного зв'язку [4,c.458]. 

Отже, процес мотивації праці на підприємстві слід розглядати як 
комплексний процес, який складається з декількох компонентів, серед 
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яких виокремлюються оплата праці, нормування, оцінка персоналу, 
нематеріальні методи заохочення, система оцінки ефективності існуючих 
методів заохочення праці. У сучасному мотиваційному менеджменті 
підприємство повинно використовувати поряд з матеріальною 
мотивацією нематеріальні методи активізації працівника щодо прояву 
його трудового потенціалу. Для повноцінного використання наявного та 
прогресивного розвитку потенціалу працівника підприємство 
підприємству недостатньо традиційних економічних методів. Глибоке 
комплексне вивчення проблем трудової мотивації можливе тільки при 
поєднанні здобутків економіки, психології, соціології та інших наук. 

 
1. Вилюнас В. Психология развития мотивации. - СПб., 2006. 2. 

Вилюнас В.К. Психологические механизмьі мотивации человека. - М., 
1990.  3.Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. - Вид. 2-ге, без 
змін. -К.: КНЕУ, 2006. -340 с. ISBM 966-574-412-7. 2.  4.Пустовар Я.П. 
Мотиваційний аспект менеджменту персоналу // Вісник ХДУ.-Харків. 
-2001.- № 508. 

 
Н. Пастернак 

Науковий керівник – к.е.н., асистент Ю.М. Космина 
. 

МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ, ЙОГО СТРУКТУРА 
 
Механізм, за допомогою якого формуються умови, які спонукають 

людей до діяльності, називається мотиваційним. 
Він включає такі о основних елементи як механізм зовнішнього 

цілеспрямованого стимулюючого впливу на людину і механізм 
реалізації внутрішньої психологічної схильності до тієї чи іншої 
діяльності. 

Завданням мотиваційного механізму є сформувати чи  
активізувати стан особистості, за допомогою якого можна визначити 
наскільки ефективно і з якою активністю і спрямованістю людина готова 
діяти в певній ситуації. 

Є декілька принципів побудови мотиваційного механізму- це 
ув'язка зі структурою і значимістю цілей, простота, зрозумілість, справед-
ливість, наявність необхідних умов реалізації, можливість коригування, 
спрямованість як на підтримку створення нового, так і на його прийняття, а 
також взаємопов'язаність елементів при їх відособленості. 

Також мотиваційний механізм включає: 
1. Домагання -це бажаний рівень задоволення потреб людини, 

що визначає її поведінку. На нього впливають різні позитивні та 
негативні ситуації.  
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2. Очікування – надія на те, що результат діяльності буде мати 
певні  наслідки. Ці два фактри потрібно ретельно враховувати, щоб 
вони не почала діяти навпаки, демонтуючим фактором. 

 3. Установки – це психологічна схильність, готовність людини 
діяти в конкретній ситуації. На основі установок люди діють набагато 
спокійніше, швидше, на це йде менше сил,а також вони краще 
засвоюють завдання і знання.  

4. Оцінки – визначення наскільки досконало було 
задоволено потребу, тобто чи досягли бажаного результату.  

5. Стимули – те, що знаходяться поза суб'єктом, за допомогою 
яких він може задовольнити свої потреби, якщо це реально виконати. 

Механізм мотивації діє приблизно таким чином: спочатку 
виникає  потреба потім  сприймаються  імпульси, що йдуть від неї, 
далі  аналізується ситуація з урахуванням очікувань, домагань, сти-
мулів (останні можуть при цьому відхилятися або прийматися) згодом 
відбувається  актуалізація (включення) мотивів. Цей процес може 
відбуватися як автоматично, на основі установки так і  шляхом 
раціональної оцінки (свідомий аналіз міститься в стимулі інформації, 
співвіднесення її з потребами особистості, її цінностями, необхідними 
витратами, ситуацією, можливостями, перспективами та ін.). У резуль-
таті відбувається відбір та актуалізація частині мотивів, а решта 
консервуються або відторгаються потім відбувається формування 
певного стану особистості, яке обумовлює потрібну інтенсивність її 
дій (ступінь мотивованості визначається актуальністю тієї чи іншої 
потреби, можливістю її реалізації, емоційним супроводом, силою 
мотиву)ну і на завершення відбувається визначення і здійснення 
конкретних дій для  задоволення потреби. 

Стимулювання – це процес "застосування" стимулів, що  
покликані забезпечувати покору людини взагалі, або цілеспрямова-
ність її поведінки. Це досягається шляхом обмеження або, навпаки, 
покращення  можливостей задоволення потреб. 

Люди свідомо оцінюють можливі варіанти дій і з урахуванням 
стимулів намагаються обрати найкоротший шлях до бажаного 
результату, у тому числі, жертвуючи заради отримання благ здоров'ям. 
Оскільки стимули впливають на поведінку людини, вони є предметом 
маніпуляції з боку. 

Стимулювання виконує наступні основні функції: 
1. Економічну - сприяє підвищенню ефективності виробництва. 
2. Моральну - створює необхідний морально-психологічний 

клімат. 
3. Соціальну - формує доходи і витрати працівників. 
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Принципами стимулювання є комплексність, що припускає 
оптимальне поєднання всіх його видів, також це індивідуаль ний 
підхід, зрозуміліст, відчутність та постійний пошук нових методів 
мотивації. 
 

1. Стадних В. В. Інноваційний менеждмент / В. В. Стадних, 
М. А. Йохна. – К.: Видавничий центр “Ахадемія”, 2006. – С. 283.   
Ліганенко, І. В. Мотиваційний механізм підвищення ефективності 
процесів інтелектуалізації діяльності підприємств [Текст] / Ірина 
Віталіївна Ліганенко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / 
Тернопільський національний економічний університет; редкол.:  
О. В. Ярощук (голов. ред.) «Економічна думка», 2016. – Том 26. – № 1. – С. 
130-135. – ISSN 1993-0259. 
 

К. Петрова 
Науковий керівник – к.е.н. доцент  Й. С. Ситник 

 
АКТУАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО 

 
Сучасний світ змінюється настільки швидко, що суспільство 

навряд чи встигає реагувати на виклики часу. Розвиток технологій, 
модернізація освіти, відкритість кордонів, необхідність шукати на 
ринку праці вільні місця змусили багатьох людей освоювати нові 
навички, знаходити для себе нові заняття, вдосконалюватись та 
розвиватись загалом. 

Подейкують, що майбутнє - найкраще місце для пошуку нової 
та цікавої роботи. 

Допоки звичайні люди продовжують освоювати професії 
юристів та економістів у вищих навчальних закладах і шукати в 
газетах вакансії статистів або ж бухгалтерів, в соціальних мережах, 
журналах та газетах вже довгий час актуальними є теми про 
затребувані професії в майбутньому. 

За дослідженнями американської дослідницької фірми Economic 
Modeling Specialists International та окремими дослідженнями Томаса 
Фрея, американського футуриста, котрі оцінювали рівень зарплат, 
розмір інвестицій в освіту для отримання потрібної кваліфікації і 
початку роботи, а також потенціал попиту на фахівців, можна зробити 
висновок, що до 2030 року ,можуть взагалі зникнути з ринку праці такі 
професії: диктор телебачення, флорист, дизайнер книг, касири тощо. 
Фрей говорить про те, що до 2030 року 2 млрд робочих місць просто 
перестануть існувати. Це частково повязано з автоматизацією та 
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технологічними досягненнями. Воно станеться так само, як колись 
кучерів замінило таксі, а звичайні розмови віч-на-віч, спілкування в 
чаті.. На теперішній час штучний інтелект негативно впливає на 
трудовий ринок, забираючи роботу не тільки у звичайного робочого 
персоналу, але і в працівників інтелектуальної праці. Цілком можливо, 
що скоро люди взагалі забудуть, що таке писати статтю чи малювати 
на папері. Їх зможе замінити робот. 

Я ознайомилась із безліччю варіантів щодо ймовірних 
популярних професій у майбутньому, але хочу зробити акцент на тих, 
котрі дійсно привернули мою увагу, і змусили мене задуматись чи 
справді я рухаюсь у потрібному напрямі. Адже, на мою думку, аби, як 
більшість, не жити за принципом “ Я навчаюсь і працюю,тобто 
поєдную даремне і неприємне”, потрібно частіше звертати увагу на 
такі речі. 

Отже, на думку Томаса Фрая, Джо Тенкерслі та Грем 
Кордінгтона, американських експертів, в ближньому майбутньому 
перші позиції щодо актуальності та затребуваності на світовому ринку 
праці, займе саме така професія як фахівці з нейроімплатантів. 
Наномедицина – це наука, яка втілює розробки нанотехнологій у 
медицину з метою вирішення проблем сучасної медицини. Питання 
здоров’я було, є і  буде актуальним. Впровадження одного препарату в 
клініку – це десятки років досліджень та мільярди доларів. Тому, я 
вважаю, що  нейрохірургія мозку, його імплантація, протезування та 
сканування перетворяться на широку сферу діяльності. 

На другому місці варто поставити такі професії як майстер з 
обслуговування та віртуальний дизайнер реальності “розумних 
будинків”. На мою думку, ці посади недарма займають саме таку 
позицію, адже, “розумний будинок» по-суті став невід’ємною 
частиною сучасного суспільства. Ми дивимось smart TV, користуємось 
smart-годинниками, мріємо про smart клімат-контроль у своєї кімнаті. 
Щороку, людство стає все більш smart – саме це і є майбутнє.      Через 
5 років, за прогнозами, галузь “інтернету речей” перетвориться на 
гігантський ринок з річним оборотом в $19 трлн. Отже, 100% 
з’являться робочі місця для інженерів і техперсоналу. 
Третє місце науковці поділили між: 

● професорами-фрілансерами. Вчені вважають, що через десять 
років, все, що буде потрібно людині, щоб відкрити власний 
університет - це навички та стиль онлайн-викладання, відповідні 
матеріали по курсу і маркетинговий план.  

● міськими фермерами. Вважається, що у 21 столітті , в 
результаті збільшення кількості населення, котре живе в містах, 
відбудеться відродження фермерства, і люди почнуть масово 
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усвідомлювати руйнівні екологічні наслідки, які спричинятиме 
індустріальне середовище. Тому буде доцільно говорити про майбутні 
компанії та приватних осіб, які будуть допомагати фермерам-
любителям освоювати навички сільського господарства в умовах 
міського простору. 

● терабайтерам - професійним шукачам інформації, котрим 
будуть платити гроші за зйомку торгових кварталів, центральних 
вулиць міста та околиць. На мою думку, ця професія має всі шанси 
бути дуже перспективною і потрібною. Фахівці в цій галузі будуть 
потрібні кожному, хто захоче з нуля почати якусь підприємницьку 
діяльність. За допомогою таких людей, майбутній підприємець, я 
вважаю, матиме малу ймовірність, неправильного місцярозташування 
своєї “бізнес-точки”. 

● інженерам. Багато інтернет-ресурсів на цю сходинку ставить 
як інженерів в сфері тривимірного друку, так само й інженерів 
трубопровідного транспорту. На сьогодні, ринок 3D-друку 
розвивається прискореними темпами. Тому, ймовірно, роботизовані 
заводи тривимірного друку матимуть потребу в компетентних 
технологах та інженерах, які будуть розробляти та здійснювати 
наступну хвилю розвитку цих технологій. Щодо інженерів 
трубопровідного транспорту: якщо врахувати те, що ця галузь має 
найменші витрати у порівнянні з автомобілями, вантажівками, 
літаками і т.д., то ця система стане величезним середовищем для 
діяльності нового покоління талановитих інженерів і мислителів. 

На останнє місце вчені поставили таку актуальну професію 
майбутнього: індивідуальний інструктор по здоровому способу життя. 
Я поділяю їхні погляди, адже в теперішній час все більших оборотів 
набирає пропаганда щодо правильного харчування та спорту. Все 
більше молодь намагається слідкувати за своїм зовнішнім виглядом. 
На мою думку, ця професія не лише є актуальною у майбутньому, але  
і вже почала бути досить затребуваною на ринку праці. Ідеалізована 
система роботи таких людей виглядатиме наступним чином: 
особистий інструктор, або консьєрж, в області здоров`я буде збирати й 
аналізувати постійний потік біометричних даних, одержуваних 
спеціальним пристроєм «Health grid». 

З моєї точки зору, можна доповнити цей список можна 
доповнити ще багатьма іншими професіями у багатьох-галузях, 
починаючи з шоперів і закінчуючи фуд-стилістами.  

Але, заглядаючи в майбутнє, варто памятати, що основою в 
отриманні хорошої роботи є професійні навики.  Причому мова йде не 
тільки про отримані навички, а й про ті, які ми отримаємо або хочемо 
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отримати в майбутньому. Отже, тим хто дивиться заздалегіть і 
обдумує всі свої кроки, маленькі рекомендації:  
 

1. Вчені назвали професії, які зникнуть у близькому 
майбутньому [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://24tv.ua/vcheni_nazvali_profesiyi_yaki_zniknut_u_blizkomu_maybutn
omu_n824632  2. Готуйтеся до професій, які ще існують 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.uamodna.com/articles/gotuytesya-do-profesiy-yaki-sche-ne-
isnuyutj-1/  3.  В майбутньому фрілансери відіграватимуть все більшу 
роль в розвитку економіки: 5 наслідків [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: https://mizky.com/article/303/freelancers-the-economy    
4.  Професії майбутнього в Україні  [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу:https://ukr.segodnya.ua/economics/en ews/professii-budushchego-
v-ukraine-nanovrachi-menedzhery-avatarov-i-siti-fermery-872726.html   
5. Терабайтер [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=sGlW7DgK4ts 

 
Н. Рубаха 

Науковий керівник - к.е.н., доцент  Т.В.  Склярук 
 

ХЕДХАНТИНГ ЯК МИСТЕЦТВО ПЕРЕВТІЛЕННЯ  
ТА ВМІННЯ ЗВАБЛЮВАТИ 

 
Пряма кореляція між талантом та рентабельним зростанням 

примушує менеджерів до зміни традиційних механізмів в управлінні 
людськими ресурсами.  Відколи ця істина стала аксіомою, на 
людський капітал було відкрито «полювання». Хедхантинг - 
мистецтво особистого та корпоративного спілкування на рівні 
високооплачуваних фахівців, керівників підрозділів, топ-менеджерів 
та відомих у своїх галузях діяльності осіб.  У буквальному перекладі 
хедхантинг означає полювання за головами. Ясна річ, за світлими. 
Переманювання ключового персоналу – справа вигідна. За свою 
роботу хедхантер отримує в середньому 30% річного окладу “жертви”.  

Хедхантери не готують, а шукають «бутерброд» з професійно 
важливих умінь і особистісних якостей. Вирощувати своїх фахівців - 
справа клопітка і ризикована, а успішні топ-менеджери і тлумачні 
технарі потрібні вже зараз. Зниження ефективності традиційних 
методів підбору через оголошення, інтернет, кадрові та звичайні 
рекрутингові агентства, вимагає використання нових нестандартних 
тактик залучення співробітників. Тому багато компаній все частіше 
звертаються до посередників - хедхантерів.  



 645 
 

Нестандартний підхід до роботи є безперечною рисою 
успішного хедхантера. У пошуку кандидата та безпосередній взаємодії 
з ним не може бути стандартних сценаріїв, адже не відомо у яких 
непередбачуваних місцях можна перестріти свою «жертву» і як 
розгортатиметься сюжет комунікації та співпраці.   

Хедхантинг - це робота творча, але розсіяним художником чи 
меланхолійним поетом хедхантера аж ніяк не назвеш.  Процес 
полювання вимагає від мисливця неабиякої витримки, уважності та 
об’єктивності. Завдання - дізнатись про конкретну людину максимум 
інформації: інтереси, мотивацію, ставлення до сьогоднішнього 
роботодавця, непрямі рекомендації колег по ринку. У  хід цих 
спеціалістів  йде все – і соцмережі, і знайомі знайомих, дедукція та 
інші шпигунські методи. Хедхантери - майстри різних легенд та 
нереалізовані Шерлоки Холмси. Щоб отримати потрібну інформацію 
про людину, яка їх цікавить, вони можуть представитися журналістом, 
співробітником навчальної організації, кур'єром з доставки букетів або 
навіть далеким родичем. Як-то кажуть, ціль виправдовує засоби. І десь 
поза межами офісу, сидячи у затишній кав’ярні чи вітальні у стилі хай-
тек, хедхантер легко здивує свою ціль, тією великою кількістю 
інформації, якою він про неї володіє. 

Специфічна проблема - це пошук «наживки», за допомогою якої 
можна переманити «ключового персонажа на нове місце роботи - 
проблема його мотивації.  Інакше кажучи, які «струни душі» фахівця 
повинен торкнутися хедхантер, щоб той став розглядати саму 
можливість зміни роботи?  

Для переважної більшості з цінних для замовника фахівців 
проблема грошей відходить на другий план, але, звичайно, не 
знімається повністю. На цьому і заснована система «прянику топ-
менеджера» , яку використовують хедхантери. Зазвичай компанії 
надають керівникам корпоративні автомобілі, великі матеріальні 
заохочення в процентах від доходу підприємства, медичну страхівку, 
поширюється і на членів сім'ї). Деякі компанії беруть на себе оплату 
навчання дітей керівників в престижних коледжах закордоном, дають 
безпроцентний кредит на будь-які потреби, це, до речі, дуже міцно 
прив'язує цінного працівника до місця. Професіонали йдуть з 
насиджених місць заради кар'єрного росту, самореалізації, нових 
перспектив та проектів.  «Людина - не ваговий товар, - пишуть 
шведські консультанти в книзі з промовистою назвою « Бізнес в стилі 
фанк - капітал танцює під дудку таланту ».  Люди різні і їх мотивації 
відмінні одна від одної. Мотивація все більше базується на людських 
цінностях, а не на грошах ». Саме нереалізований  в повній мірі 
творчий потенціал, або як казав А. Маслоу, потреба в самоактуалізації, 
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є потужним стимулом для зміни роботи. Топ-менеджери, люди, у яких 
потреба займатися бізнесом в крові, і чим більше новий роботодавець 
пообіцяє свободи дії, простору для творчості, тим більші шанси 
«схантити» кандидата . 

Отже, у спектрі стрімкого розвитку корпоративного світу, 
цінним та особливим ресурсом є висококваліфікована робоча сила на 
яку у глобальному економічному просторі відкрито «полювання». 
Хедхантери - справжні гуру у сфері пошуку персоналу, які вдало 
комбінують у собі аналітичні здібності з креативністю та мистецтвом 
перевтілення. «Вполювати» та «спокусити» - основні цілі 
досліджуваних фахівців.  

 
В. Стецька 

Науковий керівник – к.е.н. , асистент Ю.А. Андрійчук 
 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТАНДАРТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Для забезпечення високої якості технічного обслуговування 
підприємства розробляються спеціальні стандарти або правила 
обслуговування, які передбачають систематичне навчання і тренування 
зайнятого в сервісі персоналу, забезпечують ідентичний рівень 
обслуговування у всій сервісній мережі і є безумовними для виконання. 

Таким чином, під стандартами обслуговування розуміють 
комплекс обов’язкових для виконання правил обслуговування клієнтів, 
що покликані гарантувати встановлений рівень якості всіх операцій [1]. 
Іншими словами, стандарти обслуговування – це організаційно-інструк-
тивні, певною мірою методичні документи, які розроблюються спільно 
системотехніками, спеціалістами сервісу та економістами фірми [2].  

Стандарти сервісного обслуговування містять вимоги до цілей, 
організації, технології та забезпечення окремих видів сервісних робіт, 
виконання яких гарантує високу якість задоволення потреб у 
сервісному обслуговуванні споживацької аудиторії. Ці документи 
мають багатоцільове призначення, оскільки вони виступають водночас 
як робоча інструкція та контрольно-оцінювальний матеріал або навіть 
як міні підручник для тих співробітників сфери сервісного 
обслуговування споживачів товару, які тільки починають працювати у 
цій галузі або виконувати (надавати) нові види послуг. 

Для забезпечення високої якості обслуговування у сфері послуг 
необхідно приділяти увагу 6-ти основним персональним стандартам 
якісного обслуговування: 

ü привітність; 
ü компетентність; 
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ü зовнішній вигляд і стан корпоративного одягу; 
ü індивідуальний підхід та виявлення потреб клієнтів; 
ü коректна поведінка в нестандартних ситуаціях; 
ü акуратність і точність обслуговування. 
Головним завданням забезпечення якості послуги є задоволення 

або перевищення сподівань споживачів. У клієнтів виробляються 
очікування послуги, які базуються на попередньому досвіді, на  ціні, 
яку вони сплачували, і на інших чинниках. У цьому випадку 
задоволення потреб залежить від різниці між послугою, яку споживачі 
очікують одержати, і послугою, яку вони дійсно одержали. 

Сучасний підхід до сервісного обслуговування вимагає 
застосування загальних настанов щодо всеохоплюючого управління 
якістю як самого товару, так і сфери сервісного обслуговування. Бізнес 
розглядається як організаційна структура, де підрозділи мають свої 
індивідуальні цілі (обсяг продажу або надання послуг, прибуток, 
продуктивність). Всеохоплююче управління якістю потребує 
оптимізації роботи всіх цих підрозділів заради загальної мети, коли 
кожний елемент (виконавець) системи має досягти певних результатів. 
Завдання менеджменту – оптимізація робота цієї системи та 
підтримання досягнутого результату. 

За ці роки розуміння стандартів обслуговування змінилися 
кардинально. Наприклад, ще 15 років тому клієнти дивувалися 
привітності персоналу. А сьогодні відсутність привітання  вважається 
дурним тоном у сфері послуг. З кожним роком рівень вимог до 
обслуговування клієнтів стає все вищим [3]. 

Щоб у клієнта залишилися приємне враження від відвідування 
підприємства у будь-які сфері послуг, його потрібно «здивувати». На 
практиці, талановитий продавець не продає товар, а розказує споживчу 
легенду, для того, щоб влитися в довіру. Сьогодні недостатньо 
привернути увагу клієнта. Споживач переходить у категорії «постійного», 
якщо продавцю вдається встановити з ним довірені стосунки.  

Тому потрібно навчати співробітників, які безпосередньо 
працюють з клієнтами, манерам вітання та ввічливої поведінки, 
створення дружньої, позитивно налаштованої атмосфери, куди люди 
захочуть повертатися знову і знову. Подальші дослідження потрібно 
проводити в напрямку вивчення основних методик розроблення та 
запровадження стандартів обслуговування, які допоможуть сучасним 
підприємствам отримати стійкі конкурентні переваги на ринку та 
якісно виділитися у сфері надання послуг. 
 

1. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. 
посібник / Т.І. Лук`янець. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с. 2. Андреєв О. Єдині 
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вимоги до якості обслуговування відвідувачів центрів надання 
адміністративних послуг. Міністерство економічного розвитку та 
торгівлі / О. Андреєв. – К., 2017. – 23 с. 3. Каюмова Е. Сервис на 
«п’ять звезд» / Е. Каюмова // Менеджер по персоналу. – №1, 2016. –  
С. 48-57. 
 

Л. Тичинська 
Науковий керівник – к.е.н., асистент  Ю.А. Андрійчук  

 
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ У СФЕРІ HR 

 
Сьогодні часто зустрічається спотворене уявлення про 

працівників HR-відділів. Багато людей вважають, що така професія не 
потребує специфічних знань, тому аналізувати резюме може будь-хто. 
Але сфера HR значно масштабніша. Якщо вірити, що у кожної справи 
є своє головне завдання, то я вважаю, що для HR-менеджера це місце 
займає  розкриття потенціалу персоналу та максимальне підвищення 
його продуктивності під час роботи різними способами. Недарма ж у 
2017 році спеціальності щодо управління персоналом лідирують серед 
топ 11 найбільш затребуваних професій у Сполучених Штатах, яка є 
сьомою у рейтингу найбагатших країн світу.  

Одним із найбільш важливих чинників, які впливають на 
персонал підприємства є мотивація. Чому із задоволенням ми беремося 
за роботу, яка передбачає економічну вигоду, не замислюємося над 
миттєвістю грошової мотивації?  Як наймати лише тих працівників, у 
кого внутрішня мотивація переважає? Як мотивувати підлеглих та 
допомогти їм досягти успіху? Сучасні економісти наголошують на 
необхідності розвитку нематеріального аспекту мотивації, який 
сьогодні вважають вирішальним у сфері управління персоналом. 

Ще за давніх часів в основі мотивів людської поведінки лежали 
так званні біологічні потреби та інстинкти. Саме вони керували діями 
індивіда. Зараз таку мотивацію неможливо назвати досконалою, адже 
вона не суттєво відрізнялася принципами від поведінки «макаки-
резус» чи інших тварин. Із розвитком суспільства і культури зростає 
людська свідомість. Ми починаємо розуміти, що прагнемо не тільки 
задоволення біологічних потреб. Тоді індивід шукає більшої 
винагороди і намагається уникнути покарання. Тваринам теж такий 
метод властивий, але лише людина довела, що може використовувати 
цей тип мотивації для розвитку суспільства. Вважається, що 
поштовхом до  економічного процвітання були вугілля та нафта, хоча 
двигуном  торгівлі, яка не менш важлива, став метод «батога і 
пряника», що поширився на всі сфери життєдільності людини та 
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глибоко вкорінився у свідомості. Система, що винагороджувала за 
«добре» та карала за «погане» була дієвою, але теж до певного часу 
або за певних обставин. Завдяки досягненням НТП економічна система 
змінилася і від людей потрібні були нові навички. Старий підхід до 
мотивації вже не спрацьовував. 

Імена Едварда Десі і Річарда Райана практично невідомі в нашій 
країні, хоча на Заході їх називають живими класиками[1]. Два 
американських психолога з Рочестерського університету розробили те, 
що вони називають «теорією самодетермінації» (ТСД), яка дає змогу 
по-новому поглянути на причини вчинків. Вона доводить,  що люди 
володіють трьома вродженими потребами: компетентністю в тій чи 
іншій галузі, автономією та спорідненістю з іншими людьми. Коли ці 
три потреби задоволені, ми – вмотивовані, продуктивні та щасливі [2]. 
Тут грошова винагорода відступає у порівнянні з цими потребами.  

Британський економіст Френсіс Грін наголошував на нестачі 
особистої свободи дій на робочому місці як на основне джерело  
занепалої продуктивності та низьких рейтингів задоволення працею у 
Великій Британії [3].  

Оновлення мотивації також неможливе без урахування такого 
важливого елементу, як завзяття. Тільки воно може привести нас до 
майстерності, яка вкрай необхідна на сучасному ринку праці. І 
останнім з найвпливовіших елементів новітньої мотивації – є мета, що 
виступає на одному рівні із максимізацією прибутку, будучи основним 
провідним принципом людської діяльності. 

Усі ці складові можуть пояснити істинні передумови  діяльності 
персоналу. Рівень оплати праці залишається важливим і сьогодні, 
новий підхід мотивації персоналу не вимагає добровільного трудового 
резерву чи заниження заробітних плат, однак він акцентує увагу на 
вищих цінностях, що допомагають підвищувати продуктивність праці. 
Актуальність обраної тематики полягає у тому, що більшість 
підприємств все ж не можуть відійти від стереотипів про людський 
потенціал та особисту результативність. Тому подальші дослідження 
доцільно проводити в напрямку розроблення дієвих методів мотивації 
персоналу, які будуть відповідати сучасним викликам. 

 
1. Автономія і самодетермінація в психології мотивації: теорія 

Е. Десі і Р. Райана / Психологіс. Енциклопедія практичної психології. 
[Електронний ресурс]. – Режум доступу до ресурсу: 
http://psychologis.com.ua/avtonomiya_i_samodeterminaciya_v_psihologii_
motivacii_dvoe_zn__teoriya_e._desi_i_r._rayana.htm   2. Richard M. Ryan 
and Edward L. Deci, «Self-Determination Theory and the Facilitation of 
Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being», American 
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Psychologist 55(January 2000): 68.  3.  Francis Green. Demanding Work: 
The Paradox of Job Quality n the Affluent Economy (Princeton, N.J.: 
Princeton University Press, 2006). 
 

М. Тракало 
Науковий керівник – к.е.н., ст. викладач  Р.О. Винничук 

 
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ФОРМУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ   
ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ У ПОБУДОВІ УСПІШНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ТА БІЗНЕС-СТРУКТУР ХХІ ст. 
 

У час надзвичайно стрімкого розвитку технологій змінилися 
вимоги до персоналу, який може забезпечувати нормальну 
життєдіяльність будь-якого підприємства чи організації. У ХХІ ст. на 
ринку виграє не те підприємство, у кого більше обладнання чи нижча 
ціна на продукцію. Сьогодні споживач, який має можливість не 
виходячи з дому придбати весь спектр наявних товарів і послуг, 
постійно порівнює, шукає щось нове і удосконалене. А ті виробники, 
які не «йдуть в ногу з часом» за дуже короткий проміжок часу 
залишаються на маргінесі ринкових правил і тенденцій.  

Саме тому збільшується значимість персоналу як єдиного 
генератора і втілювача прогресивних ідей на надання продукту 
унікальності. Сьогодні працедавці визнають, що працівники – це 
ресурс, яким не можна нехтувати, вони готові вкладати кошти в їхнє 
навчання і розвиток задля збільшення продуктивності та зменшення 
плинності кадрів. Інвестуючи в людину як в ресурс, працедавці 
стикаються з ризиками, що навчена людина піде до конкурентів, не 
виправдає покладених на неї очікувань чи навіть з наявними багажем 
знань не захоче дбати про розвиток свого місця праці. Тому морально-
етичні якості працівника постійно зростають у своїй значимості.  

Все частіше до кандидата на заміщення певної посади висувають 
не стільки професійні вимоги, хоча вони теж дуже важливі, скільки 
особистісні. Це зумовлено тим, що ситуація з вищою освітою і 
працевлаштуванням в Україні досить складна, адже виші не відповідають 
запитам ринку праці. Працедавці готові брати на роботу персонал з 
невідповідною освітньою підготовкою і вчити їх практичних навиків, аби 
тільки вони відповідали цінностям і моральному духу організації.   Все 
більш вагомими стають принципи аксіології -  науки про цінності, учення 
про природу духовних, моральних, естетичних та інших цінностей, їх 
зв'язок між собою, із соціальними, культурними чинниками та 
особистістю людини. (вікіпедія)  
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 "Японський" метод менеджменту набуває все більшої 
популярності. Основний його принцип: "Приходьте зі своїми руками, 
але нам також потрібні ваші голови". І до сьогодні така ідея є цінною 
для будь-якої організації, - бо вона приносить успіх. 

Також не можна нівелювати того фактору, що людина є 
цілісною особою. Її моральне задоволення від роботи є не менш 
важливим ніж розмір заробітної плати чи соціальний пакет. Все 
частіше молоді фахівці прагнуть отримати цікаву роботу, динамічну та 
креативну. Вони готові до перекваліфікації, додаткових курсів, тощо. 

Здоровий психологічний клімат у колективі сприяє отриманню 
моральної сатисфакції від виконаної роботи, мотивує до нових 
звершень та допомагає долати труднощі з якими може стикатися 
колектив. Люди, які володіють добрими професійними якостями, але 
не мають належного виховання, сформованої системи цінностей і 
моральних пріоритетів можуть завдати значної шкоди психологічному 
клімату в організації, розбалансовувати роботу колективу та 
створювати деструктивні конфліктні ситуації.  

Формувати і зміцнювати у майбутнього працівника правильну 
систему ціннісних координат варто у якомога молодшому віці. Адже 
тоді особі легше прийняти правильний набір морально-етичних норм. 
Над цим завданням працюють ще з перших років життя людини у 
сім’ї, згодом у школі та виші. Разом з тим не можна применшувати 
значимість впливу громадських організацій, волонтерських рухів, 
творчих об’єднать тощо, які у дуже делікатній та інтерактивній формі 
впливають на особу. Здебільшого такі неформальні суб’єкти 
формування цінностей займають так звану «незобов’язуючу» ланку в 
світогляді людини, тому їй легше сприймати інформацію від таких 
носіїв. В Україні на даний момент не існує визнаних стандартів 
неформальної освіти. Але декілька організацій наразі займаються 
розвитком стандартів та показників якості. Ключовим постулатом 
неформальної освіти, яка формує ціннісні орієнтації працівника є те, 
людину ("власника" компетенції чи кваліфікації) розглядають не 
як знаряддя праці, а як ключову ланку нової економіки знань. 

 
1. Морально-етичні принципи управління.  [Електронний 

ресурс]. – Режум доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com/19560828/ 
psihologiya/moralno-etichni_printsipi_upravlinnya. 2. Вікіпедія. 
[Електронний ресурс]. – Режум доступу до ресурсу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81% D1%96% 
D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F 
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І. Цибайло 
Науковий керівник – к.е.н., доцент  Л.І.  Мороз 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ 

 
Технічний рівень будь-якої промислово-розвиненої країни 

оцінюють передусім виробництвом металургійної продукції: чавуну, 
сталі, прокату і литих заготовок. 

Продукція ливарних цехів – це один із найбільш поширених 
видів заготовок, які використовуються для виготовлення різнома-
нітних машин і механізмів та проведення широкого кола ремонтних 
робіт в різних галузях промислового виробництва. 

Так, обсяг виробництва і якість металургійної продукції 
ливарних цехів визначають розвиток промисловості, її основних 
галузей: машинобудування, енергетики, верстатобудування авто-
мобілебудування тощо. 

Виходячи з цього, проектування організації ливарного 
виробництва – це процес розробки організаційної, технічної та 
планово-економічної документації, необхідної для створення та 
здійснення на практиці виробничої системи ливарних цехів. У 
залежності від розмірів підприємства, масштабів і типів ливарного 
виробництва, номенклатури та асортименту продукції, строки 
освоєння виробничих потужностей проектування організації 
ливарного виробництва складається з таких етапів: 

• передпроектна підготовка; 
• технічний проект; 
• робочий проект; 
• впровадження. 
Кожний з вказаних етапів складається з визначених стадій, які 

вказують конкретні напрямки діяльності та роботи ливарних цехів.  
Стадіями проектної підготовки ливарного виробництва є такі: 
• розробка загальної концепції організації ливарного виробництва; 
• здійснення комплексного обстеження об’єкту проектування; 
• розробка техніко=економічного обґрунтування виробничої 

системи ливарного виробництва; 
• формування та затвердження технічного завдання на 

проектування. 
При виконанні організаційного проектування ливарного вироб-

ництва використовуються такі методи: традиційний або оригінальний; 
типовий; автоматизований. Найбільш прогресивним є метод 
автоматизованого проектування, при якому процес розробки проекту 
організації ливарного виробництва розглядається з системних позицій. 
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Комплексний організаційний проект виробничої системи 
ливарного виробництва – це комплект проектної документації, що 
регламентує всю сукупність організації ливарного виробництва, праці 
та управління, які розробляються на базі досягнень науки та 
передового досвіду з врахуванням вимог до виробничої системи та 
забезпечення її ефективного функціонування. 

В якості прикладу наведено склад організаційного проекту 
ливарного виробництва:  

• умови і етапи проектування машинобудівних заводів і 
ливарних цехів в Україні; класифікація й типізація ливарних цехів; 
аналіз завдання й вихідні дані для проектування; вибір методу 
розрахунку: точний, за приведеною програмою, за збільшеними 
показниками; режими роботи і фонди часу;  структура і склад 
ливарного цеху. 

• базисні склади металу, коксу, вогнетривів, формувальних 
матеріалів, закріплювачів; склади шихти, палива й формувальних 
матеріалів у ливарних цехах; склади стержнів, оснащення й готових 
виливків. 

• аналіз технологічних операцій, які виконуються на складах; 
методика розрахунку складів; використання відходів ливарних цехів і 
заводів. 

• типове планування складів; допоміжні відділення ливарних 
цехів; служба цехового механіка, служба цехового енергетика, ділянка 
для ремонту модельноопокового оснащення, ділянка для ремонту 
ковшів і зводів, експрес лабораторія для аналізу сплавів і 
формувальних сумішей, комори; типове планування допоміжних 
відділень ливарних цехів; внутрішньоцеховий транспорт; механізація 
трудомістких процесів як основа прогресивної роботи цеху; вибір типу 
підйомно-транспортних пристроїв для різних ступенів механізації; 
методи розрахунку пристроїв періодичного й безупинного транспорту; 
енергетичне господарство цеху. 

• вихідні дані для розрахунку потреби ливарного цеху в 
стисненому повітрі, воді, парі, електроенергії, кисні й ацетилені. 
Розрахунки енергетичного господарства цеху. 

• заходи щодо охорони навколишнього середовища; санітарно-
гігієнічні вимоги до генерального плану; організація людських 
потоків.  
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О. Швигар 
Науковий керівник – ст. викладач  Я.В. Панас 

 
ВПЛИВ ПОЛЬЩІ НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК ПРАЦІ 

 
В сучасних умовах глобалізації потрібен постійний моніторинг та 

аналіз вітчизняного ринку праці. На його стан та перспективи розвитку 
мають значний вплив технологічні зміни, що відбуваються в світовій 
економіці. Наша держава не стоїть осторонь цих процесів. Вона є 
активним членом Світової організації торгівлі, нещодавно набула 
чинності Угода про зону вільної торгівлі з ЄС. Крім того, військово-
політична агресія Російської Федерації суттєво вплинула на систему 
господарських зв’язків, як у середині країни, так і на пріоритети 
зовнішньоекономічної співпраці. Ринок праці є найскладнішим та 
найдинамічнішим складовим елементом системи господарських зв’язків. 
Його стан безпосередньо залежить від загальної економічної ситуації, 
розвитку підприємництв, а також від традицій участі населення в 
економічній діяльності. Саме тому вивчення ринку праці, його структури, 
відстеження основних його тенденцій завжди залишатиметься актуальним 
та постійно потребуватиме аналізу і моніторингу. Ми детально 
зупинимося лише на оцінці єдиного аспекту ринку праці України, який 
пов'язаний з причинами та наслідками трудової міграції українців до 
сусідньої Польщі. 

Зважаючи на кількість отриманих “карт побуту” та 
національних віз, кількість громадян України, задіяних у польській 
економіці станом на 2017 рік, можна оцінити на рівні 770 тисяч осіб. А 
це означає, що протягом трьох останніх років кількість таких 
працівників зросла майже у чотири рази. При цьому, за даними 
Держкомстату України, на кінець 2016 року в Україні рівень 
безробіття становив близько 9,4% або 1,7 млн. осіб. 

Наразі, Польща єдина країна ЄС і Шенгенської зони, 
законодавство котрої передбачає дозвіл праці негромадянам 
Євросоюзу, які перетнули кордон за біометричним паспортом без візи. 
Раніше таких привілегій в українців не було. І це не всі «бонуси», які 
Польща впровадила. Як відомо, за безвізом можна лишитися в 
Шенгені не більше 90 днів на 180 днів. Три місяці – цілком достатній 
термін для сезонної роботи. Але польське законодавство дає мігранту 
право легально залишитися в Польщі на термін більший за 90 днів. На 
підставі «освядчення» або дозволу на працю мігрант може 
легалізувати довше перебування, подавши папери до відділу іноземних 
справ, не пізніше ніж на 90-й день. 

Більшість українців – 38% – працюють у домогосподарствах. За 
невеликим винятком це жіноча робота. Співвідношення жінок та 
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чоловіків у цій сфері складає 37 до 1. 24% українців працюють на 
будівництві (співвідношення 23 чоловіки на 1 жінку). Ще 13% 
українських чоловіків та 7% жінок працюють у сільському 
господарстві. Своєю чергою, найбільший рівень оплати праці є у 
будівництві (2729 злотих на місяць), а найменший – у 
домогосподарствах (1826 злотих). Натомість у домогосподарствах та у 
сфері послуг працюють найдовше. Українці, що задіяні у цих секторах, 
у середньому працюють 58 годин на тиждень, тоді як загалом цей 
показник дорівнює 54 години на тиждень. 

Окрім зарплати, 26% робітників додатково отримують 
безкоштовне житло та харчування. Сумарно обсяг зарплат українських 
працівників у 2017 році склав 12,6 млрд злотих. Для порівняння, у 
2013 році цей показник дорівнював лише 3,6 млрд злотих. 

Отже, відтік кадрів до сусідньої країни набуває загрозливих для 
економіки нашої держави форм. Сповільнення цієї тенденції можна 
досягнути двома шляхами. Перший, зміна правового середовища 
функціонування ринку праці в Україні. Насамперед, це стосується 
Трудового кодексу, який був прийнятий ще у кінці 70 років минулого 
століття і абсолютно не відповідає новим формам зайнятості (онлайн-
робота, непостійна робота й неповний робочий день або робота, що 
вимагає певної гнучкості з боку працівника або роботодавця за рахунок 
використання нових технологій). Другий, це цілеспрямована і 
систематична роз’яснювальна робота з роботодавцями щодо ведення 
соціально-відповідального бізнесу з врахуванням глобальних економічних 
впливів та національних й особистісних інтересів українців. 
 

1. Bartyzel D. Poland Can’t Get Enough of Ukrainian Migrants 
[Title screen]. Bloomberg. Access mode: https://www.bloomberg.com/ 
news/articles/2017-03-06/million-migrants-fleeing-putin-score-a-policy-
jackpot-for-poland. Date of publication: 07.03.2017. 2. Chmielewska I. 
Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce [Raport z badania] /  
I. Chmielewska G. Dobroczek, J. Puzynkiewicz// Departament Statystyki 
NBP Warszawa: 2016 r. – s. 33. 3. Бабакова О. Робота за безвізом та 
інші несподіванки: як Польща змінює ринок праці для українців [Назва 
з екрану] /О. Бабакова// Європейська правда. Режим доступу: 
http://www.eurointegration.com.ua/ articles/2017/06/30/7067876/ Дата 
публікації 30.06.2017  4. Більше молоді та вищі зарплати: в Польщі 
опублікували дані про українських працівників [Назва з екрану]. 
Європейська правда. Режим доступу: 
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/09/15/ 7070958/. Дата 
публікації 15.09.2017 
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Науковий керівник – к.е.н., доцент  Т.В. Склярук 

 
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В КОЛЕКТИВІ 

 
Конфлікт (лат. conflictus - зіткнення, незгода) - це відсутність 

згоди між двома чи більше суб'єктами, зіткнення протилежних сторін, 
сил, які можуть бути конкретними особами або групами працівників, а 
також внутрішній дискомфорт однієї особи. 

Основними причинами конфліктів, які можуть виникнути 
в колктиві є: розподіл ресурсів (вони завжди обмежені, а претендує на 
їх використання кілька сторін) – це електрочайники, кондиціонери, 
комп’ютери та ін; різниця у цілях (спеціалізація, конкретизація та 
дроблення на підрозділи передбачає їх різну стратегічну спрямо-
ваність); взаємозалежність у досягненні результату  (працівники 
реалізовуючи власні завдання, інколи нехтують загальними цілями); 
різниця в уяві та цінностях, поглядах та переконаннях(інколи з боку 
керівника є відсутність об'єктивної оцінки ситуації, підлеглі не завжди 
поділяють переконання  керівника ); незадовільні комунікації (не 
завжди керівники структурних підрозділів передають повну та 
достовірну інформацію); неузгодженість очікувань, позицій (результат 
роботи підлеглих не завжди відповідає очікуванням керівника); 
різниця у досвіді, особистих якостей та манері поведінки; різна зміна 
подій чи умов. 

Перешкоди вирішення конфлікту: недостатнє інформаційне 
забезпечення; статус конфліктуючих сторін; невизначеність ситуації; 
страх перед вибором; особливості характеру, темпераменту, життєвих 
позицій сторін тощо. 

Керівник в умовах конфлікту може виявитися в двох поло-
женнях:  суб’єкта (прямий учасник конфлікту); посередник – арбітр 
(примиритель конфліктуючих сторін). 

Як суб’єкт конфлікту керівник виявляється в ролі одного з 
опонентів, який відстоює свою точку зору, певні інтереси і займану 
позицію у відносинах з підлеглими йому людьми чи партнерами по 
ділових зв’язках з інших підрозділів (організації).  

Діяльність керівника як посередника включає аналіз ситуації та 
врегулювання конфлікту. Аналіз конфліктної ситуації полягає в 
одержанні інформації про конфлікт, збиранні даних про нього; аналізі 
отриманої інформації, перевірці її вірогідності, оцінюванні 
конфліктної ситуації . Процес урегулювання включає вибір способу 
врегулювання конфлікту та реалізацію обраного способу, уточнення 
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інформації та прийнятих рішень, зняття після конфліктної напруги у 
стосунках опонентів, аналіз досвіду врегулювання конфлікту. 

Загальні правила для керівника щодо профілактики конфліктів: 
не прагнути будь-що домінувати; бути принциповим, проте не 
боротися лише заради принципів; пам'ятати, що прямолінійність — це 
добре, проте не завжди; частіше посміхатися (посмішка мало коштує, 
проте дорого цінується); пам'ятати, що традиції — це добре до певної 
міри; говорити правду потрібно, але це потрібно робити вміло; 
прагнути бути незалежним, але не самовпевненим; не перетворювати 
настирливість у надокучливість; не чекати справедливості для себе, 
якщо ти сам несправедливий; не переоцінювати своїх здібностей і 
можливостей; не виявляти ініціативи там, де її не потребують; 
виявляти доброзичливість; виявляти витримку й спокій у будь-якій 
ситуації; реалізувати себе у творчості, а не в конфліктах.  

Конфлікт в організації практично завжди є видимим, тому що 
має певні зовнішні прояви: високий рівень напруженості в колективі; 
зниження працездатності; погіршення виробничих і фінансових 
показників; зміну взаємин із постачальниками й покупцями тощо. 

Управління конфліктами як складний процес включає такі види 
діяльності: профілактику й запобігання виникненню конфлікту; 
діагностику й регулювання конфлікту на основі коригування 
поведінки його учасників; прогнозування розвитку конфліктів і оцінку 
їхньої функціональної спрямованості; розвязання конфлікту. 

У процесі розвязання конфліктів і у виборі алгоритму такої 
діяльності для керівника важливо враховувати деякі рекомендації з 
управління конфліктами: обєктивність і адекватність оцінки 
конфлікту; використання конкретно-ситуаційного підходу; гласності; 
демократичного впливу, а також покладання на суспільну думку та 
комплексне використання способів і прийомів впливу. 

Існує безліч методів управління конфліктами. Загалом їх можна 
поділити на кілька груп, кожна з яких має свою сферу застосування: 
внутрішньособистісні; структурні; міжособистісні; переговори; 
відповідні агресивні дії. 

В улагоджуванні конфліктів, в управлінні поведінкою персо-
налу в конфліктних ситуаціях виняткова, власне кажучи, вирішальна 
роль належить керівникові. 

Керівник в умовах конфлікту може виявитися щонайменше в 
двох положеннях - або субєкта, прямого учасника конфлікту, або посе-
редника, арбітра, що виступає примирником сторін, які конфронтують. 

Конфлікти визначаються природою людини, специфікою 
діяльності організації. В організаціях немає можливості й необхідності 
усунути конфлікти цілком, однак доцільно знижувати рівень 
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конфліктного протистояння співробітників шляхом грамотної побу-
дови системи управління конфліктами. 

Основна мета управління конфліктами полягає в тому, щоб 
запобігати деструктивним конфліктам і сприяти адекватному 
розвязанню конструктивних. 

Мистецтво управління полягає в тому, щоб і в конфліктній 
ситуації не випустити з поля зору основні орієнтири; враховувати їх, 
робити відповідні рішення; діяти розсудливо, обачно, але завжди 
послідовно й наполегливо; бити в разі необхідності тривогу. Конфлікт 
потрібно улагоджувати, розвязувати спільно, за неодмінної участі 
сторін, які конфронтують, активній мобілізації та координації їхніх 
власних можливостей. 

 
Я. Яцуха 

Науковий керівник – ст. викладач Я.В. Панас 
 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ:  
ФІЛОСОФІЯ, ІДЕОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ 

 
Філософія управління персоналом 
Управління персоналом є досить цікава дисципліна для 

сучасного, молодого та амбіційного керівника, який прагне завоювати 
увагу та прихильність свої підлеглих. Для того, щоб досягнути 
поставлених цілей він повинен орієнтуватися в таких поняттях як: 
філософія, ідеологія та технологія управління персоналом. 

Філософія управління як тип інтелектуальної діяльності 
зародилася в Греції в кінці VII в. до н.е. [1, c.15]. В наш час інтерес 
суспільства до філософії управління постійно росте і прогресує, але до 
її розквіту поки далеко, саме тому, на даному етапі розвитку 
суспільства  їй відведена лише обслуговуюча роль.  

Існує безліч визначень для філософії управління персоналом, та 
найбільш простим і влучним можна вважати, що філософія управління 
персоналом – це сукупність внутрішньоорганізаційних принципів, 
моральних та адміністративних норм, правил та система цінностей, яка 
діє в організації і є зрозумілою для працівників і виконується ними [1]. 

В основу філософії управління персоналом покладено те, що 
працівники підприємства мають право вільно використовувати свої 
здібності на користь організації, брати активну участь у внутрішньо-
організаційних питаннях, завдяки чому в колективі присутні довірчі 
взаємовідносини та сприятливий для роботи мікроклімат.  

Кожна країна, кожна нація має свою певну філософію 
управління. На приклад, для Японії характерними є : принцип 
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колективізму, повага до старших, опір на традиції, згуртованість та 
довіра між працівниками. Американська філософія управління 
базується на традиціях конкуренції, заохочення працівників з чіткою 
орієнтацією на прибуток компанії, підтримці індивідуальності кожного 
члена колективу. Для Європи характерним  концентрація зусиль на 
роботі з персоналом фірми та колективн ароботи на чолі з лідером. 
Англія звертає увагу на традиційні цінності нації, містить систему 
мотивації та заохочення робітників, головною вважається особистість 
співробітника. Російська філософія управління персоналом вельми 
різноманітна, вона залежить перш за ввсі від розмірів організації. 
Великі організації зберігають традиції суворої дисципліни, 
колективізму, а малі працюють в умовах відсутності чітко сформульо-
ваної філософії управління персоналом і часто характеризуються 
мінімальної демократизацією і недостатньо шанобливим ставленням 
власника до персоналу. Для української філософії управління 
персоналом характерним є  реалізація завдання та низькі гарантії для 
працівника [2]. 

Ідеологія управління персоналом  визначається як система 
поглядів, певних ідей, які пов’язані із управлінням організацією, 
стратегією її розвитку, способами і методами досягнення цілей, із 
діловою етикою організації та системою зовнішніх і внутрішніх 
взаємовідносин []. Основним відображенням ідеології управління 
персоналом є корпоративна культура, тобто стосунки в колективі, що 
протягом функціонування організації і ґрунтуються на певній системі 
цінностей.  

Технологія управління персоналом є важливим інструментом 
для керівників підприємств та організацій, адже вона  допомагає 
керівникам вищої ланки ефективно діяти та швидко реагувати на  у 
функціонуванні підприємства. Сучасні технології управління 
персоналом дозволяють вирішити ряд завдань, що стоять перед 
кожним підприємством. Найголовніше при побудові технології 
розуміти, якими засобами володіє організація і хто із суб'єктів 
управління готовий до активної діяльності в рамках передбачуваної 
технології   [3]. 

 Отже, щоб досягти високого рівня функціонування 
підприємства, покращення внутрішньоорганізаційного стану та 
підвищення рівня працездатності колективу управлінська ланка 
повинна приділяти увагу управлінню персоналу. Перш за все, має 
встановити власну філософію управління персоналом, прийняти чітку 
ідеологію та використовувати на практиці технології управління 
персоналом. Використовуючи запропоновані методи, підприємство 
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може уникнути перешкод та труднощів пов`язаних з рівнем його 
ефективності та конкурентоспроможності. 

1. В.М. Данюк, А.М. Колот, Г.С. Суков та ін. Управління 
персоналом : [Підручник] за ред. В.М. Данюка – К.:КНЕУ;2013- 159 с. 
2. Виноградський М.Д. Управління персоналом [Навчальний посібник], 
- 432 с.  3. Стельмашенко О.В., Бутрик Г.О., Діденко О.О. Сучасна 
ідеологія управління персоналом // [Електронний ресурс].-Режим 
доступу: nauka.kushnir.mk.ua.pdf. 
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КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА 

ТА ІНВЕСТИЦІЙ 
 

Секція  
«Економіка підприємства та інвестицій» 

 
А. В. Антоневська 

Науковий керівник – к.е.н., доц. І.М. Кривцун  
 

ПРОБЛЕМА  ВНУТРІШНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПІДРОЗДІЛІВ 
ПІДПРИЄМСТВА  

Збалансоване  функціонування компанії та послідовність роботи 
всіх його підрозділів є факторами, які дозволяють компанії досягти 
своїх цілей . Взаємне сприйняття  та розуміння проблеми дозволяє 
працювати більш ефективно у будь якому підрозділі. Міцне  
міжгалузеве співробітництво надає переваги не лише компанії, а й 
самим клієнтам, а також самим працівникам. 

Щоб покращити продуктивність компанії та посилити ринкову 
конкурентоспроможність, потрібно залучити всіх членів групи до 
бізнесу та переконати їх, що разом ви можете зробити більше 
спільного, ніж окремо. 

Керівництво має отримувати  та аналізувати відгуки про стан 
комунікацій у своїй компанії. Адже менеджери можуть мати 
неправильне уявлення про якість комунікацій, тому що вони не змогли 
скористатися відповідною інформацією від інших.  

Для покращення цього процесу створюються окремі підрозділи.  
Відділ аналітики є зв’язною ланкою між усіма іншими 

підрозділами. Він забезпечує обробку та  передачу узагальненої 
інформації від одних  підрозділів до інших. Через ряд проблем можуть 
виникати застої, що ускладнює роботу усього підприємства 

Через недосконалу систему комунікації і передачі інформації 
виникає ряд проблем.  Спостерігається нераціональне використання 
часу. Так певні працівники витрачають свій час на клопітку обробку 
значних масштабів даних, в той час, коли ці процеси варто було б 
автоматизувати. Такий підхід забезпечить значну економію ресурсів. 

Ще однією з проблем є затримка в поставці інформації. В 
сучасному суспільстві час є одним з найважливіших факторів, що 
впливає на результати діяльності підприємства. В даній ситуації 
швидкість взаємозв’язку між різними структурними одиницями 
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напряму характеризує рівень гнучкості підприємства. І чим вижчим 
він є, тим більш конкурентоспроможною є та чи інша компанія. 

Недосконалість системи внутрішньої комунікації викликає 
додаткові фінансові витрати, які можна було б зменшити при 
застосуванні відповідних заходів.  

Варто додати, що значний відсоток помилкової інформації 
спричинений значними масштабами поданої документації. Таким 
чином, можна говорити про недостовірність даних, які аналізуються 
підприємством. Все це може призвести до прийняття невірних 
управлінських рішень і виникнення додаткових збитків . 

Отже вкрай важливим є забезпечення безперешкодного 
інформаційно-комунікаційної взаємодії між підрозділами. Щоб 
підкреслити роль плавного потоку інформації на підприємстві, важливо 
організовувати зустрічі, тренінги або мозковий штурм. Всі ці дії навчать 
команду, що співпраця потрібна для досягнення бажаної мети.    

 
Причини і типи переривів у внутрішній комунікації 

підприємства [Електронний ресурс]–Режим доступу: 
http://archiwum.nf.pl/1004817-przyczyny-i-rodzaje-zaklocen-w-
komunikacji-wewnetrznej-w-firmie/ : Причини і типи переривів у 
внутрішній комунікації підприємства. 

 
А.П. Антонюк  

Науковий керівник – к.е.н., ст.. викл. О.Б. Мусійовська 
 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ 

 
Невисока вартість навчання приваблює в Україну все більше 

закордонних абітурієнтів. Таке пожвавлення пов’язане з введенням 
Болонської системи навчання у вітчизняних вишах. Азіати та 
африканці вважають українську систему освіти європейською і 
найчастіше обирають медичні й технічні спеціальності, а також 
навчання за програмою подвійного диплому про вищу освіту 
міжнародного зразка. Саме ці спеціальності користуються за кордоном 
найбільшим попитом [1]. 

Так, станом на початок 2015/2016 н. р. кількість іноземних 
студентів в Україні становить 63391. Найбільше іноземних студентів 
навчається в Харкові (35%), Києві (23%), Одесі (11%), Івано-
Франківську (3,85) та Вінниці (3,6%). А найменша кількість іноземних 
студентів — у Луцьку, лише 0,079%[2]. 

Трендовими галузями знань для іноземних студентів є охорона 
здоров’я (31%), економіка (24%), гуманітарні науки (5,3%), інженерія 
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(4,1%), правознавство (3,8%), найменш привабливими є харчова та 
легка промисловості  — лише 0,24%. 

Іноземні студенти навчаються в українських ВНЗ на 
контрактній основі. Більш того, в Україні вартість навчання для 
іноземців вдвічі більша за ту, яку сплачують українські громадяни, що 
навчаються на аналогічних спеціальностях. Більше того, Український 
уряд має на меті збільшити набір іноземних студентів до українських 
ВНЗ[3].  

У квітні 2010 року Міністерство освіти і науки України видало 
наказ, який дозволяє всім ВНЗ України обирати будь-яку мову 
викладання навчальної програми для іноземців в залежності від 
попиту. Даний наказ спрямовано на підвищення привабливості 
українських навчальних закладів, які можуть пропонувати іноземним 
студентам будь-які курси або навчальні програми англійською мовою 
завдяки даному законодавчому нововведенню[4].  

Завдяки коштам, які платять іноземні студенти за навчання 
зберігаються, і навіть створюються, робочі місця в освітній галузі, а 
також дають змогу керівництву ВНЗ, де вони навчаються, інвестувати 
грошові ресурси в покращення якості освітніх послуг, що надаються 
національними освітніми закладами всім студентам незалежно від 
громадянства. 

Найбільшою причиною розчарування багатьох іноземних 
студентів, які прийняли участь в опитуванні, стала якість освіти в 
Україні, яку вони вважають значно нижчою ніж та, якої вони 
очікували. Різке зниження якості освіти в українських університетах а 
також корумпованість вищих навчальних закладів, вплинули на шанси 
працевлаштування багатьох випускників-іноземців після повернення 
на батьківщину, незважаючи на те, що адміністрації університетів 
запевняли їх про всесвітнє визнання отриманих дипломів[5]. 

Студенти також виражали занепокоєння проблемою значно 
вищої, в порівнянні з обіцяною, вартості проживання, а також освіти, 
включаючи офіційну оплату навчання. Іноземні студенти кожного дня 
стикаються з приниженням з боку місцевого населення на вулицях 
міст, де вони проживають та навчаються.  

Отже, як бачимо, наша держава прагне збагатитись на наданні 
освітніх послуг іноземним студентам. Проте таке навчання часто не 
відповідає заявленій якості, не дає можливості отримати роботу на 
батьківщині і навіть загрожує здоров’ю багатьох претендентів на вищу 
освіту в Україні. 

 
1. Іноземні студенти в Україні[Електронний ресурс].- Режим 

доступу: http://see-you.in.ua/ua/page/inozemni-studenti-v-ukraini 2. Чим 
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українська освіта приваблює іноземців[Електронний ресурс].- Режим 
доступу: http://global-ukraine-news.org/2016/06/03/chym-ukrayinska-
osvita-pryvablyuye-inozemtsiv/www.global-ukraine-news.org 3. ДІНЗ 
досліджує становище іноземних студентів у вишах 
України[Електронний ресурс].- Режим доступу: 
http://studway.com.ua/dinz-vivchaie/ 4. Тисячі іноземців їдуть до України 
за дешевою «Гарвардською» освітою [Електронний ресурс].- Режим 
доступу: https://tsn.ua/ukrayina/tisyachi-inozemciv-yidut-do-ukrayini-za-
deshevoyu-garvardskoyu-osvitoyu-323998.html 5. Іноземні студенти в 
Україні: освіта чи експлуатація? [Електронний ресурс].- Режим 
доступу:http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=1808  
 

Т. О. Антонь 
Науковий керівник – к.е.н., доц. О. Б. Мрихіна 

 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІРТУАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
Віртуалізація освіти є природнім етапом еволюціонування 

традиційної системи освіти. Визначальними факторами віртуальної 
освіти є: можливість значно ширшого ареалу розповсюдження знань, 
підвищення ефективності освітнього процесу, забезпечення освітою 
великої чисельності осіб тощо. Поступ віртуальної освіти 
стимулюється світовими темпами поширення охоплення країн 
Інтернетом. Така ситуація актуалізує вивчення проблематики розвитку 
віртуальної освіти. 

У світі вже давно, поруч із традиційними університетами, 
активно співіснують «відкриті» університети. Головною перевагою 
віртуальної освіти є зручність часу і місця навчання. Ставши 
альтернативою традиційному навчанню, віртуальна освіта дає 
здобувачам змогу отримати рівноцінні глибокі знання. Підхід до 
навчання у віртуальному просторі є простим і складним водночас: 
якщо здобувач не заставляє себе самостійно вчитися, використовуючи 
рекомендовані лекторами матеріали, не опрацьовує матеріал – його 
буде відраховано (в традиційних університетах ще спостерігається 
викладацький тиск, що часом стимулює до навчання). Тому віртуальна 
освіта здебільшого спрямована на здобувачів із високим рівнем 
самоорганізованості та дисципліни. 

Розвиток віртуальної освіти обумовлений зростанням ролі знань 
у світі, поступом штучного інтелекту, поколінням міленіалів тощо. В 
Україні розвиток віртуальної освіти перебуває в зародковому стані. 
Українська платформа дистанційних курсів Prometheus 2017 року 
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разом із Національним технічним університетом України «Київський 
політехнічний інститут імені І. Сікорського», Національним 
університетом «Львівська політехніка» та Львівським національним 
університетом імені І. Франка розпочала пілотний проект зі змішаним 
типом навчання (запровадження онлайн-курсів провідних викладачів 
світу у традиційний освітній процес), що є однією з найважливіших 
освітніх технологій сучасності. 

 
Д.В. Біргер  

 Науковий керівник - к.е.н., доц.  Т.О. Петрушка  
 

АКАДЕМІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ 
 

Академічне підприємництво у технологічно розвинутих країнах 
стало одним із пріоритетних напрямків, до яких прикута щонайпиль-
ніша увага. Найбільші європейські фонди сприяння дослідженням і 
науці виділяють питання взаємодії науки із промисловістю і ринком як 
найбільш пріоритетне. Розподіл фінансування в ЄС із вираженим 
акцентом на прикладну науку і орієнтованість на ринок часто нервує 
українських дослідників, позаяк суперечить переважному неутилітар-
ному («некапіталістичному») сприйняттю науки. Академічне під-
приємництво відіграє визначальну роль у технологічності промисло-
вості країни, швидкості і гнучкості адаптування до стрімких змін у 
технологічному і наукомісткому секторах економіки.  

Академічне підприємництво є способом передачі знань і 
технологій від наукової та освітньої сфер до приватного бізнесу, що, у 
свою чергу, сприяє підвищенню інноваційності та конкуренто-
спроможності економіки, особливо в секторі малих і середніх 
підприємств (МСП). Саме тому багато країн роблять підтримку 
академічного підприємництва частиною своєї політики підтримки 
МСП. У той же час, в Україні на найвищому політичному рівні 
академічне підприємництво обговорюється не надто активно. 

Чому питання академічного підприємництва є важливими для 
України? Давайте подивимося на деякі з основних проблем України: 
технологічні стандарти приватного сектору економіки, у середньому, 
значно відстають від світового рівня. Водночас, українські МСП є 
менш інноваційними порівняно з аналогічними закордонними 
компаніями. Крім того, Україна значно потерпає від витоку кадрів, 
адже кваліфіковані й талановиті люди залишають країну. Тепер, 
давайте коротко розглянемо науково-технологічний потенціал 
України: 277 вищих навчальних закладів, 1,5 млн. студентів, близько 
75000 викладачів з науковими сту пенями, близько 54000 доцентів і 
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професорів, 999 науково-дослідних інститутів1, Національна академія 
наук України з 178 інститутами та 19000 дослідниками, декілька інших 
національних академій наук; десятилітні традиції визнаних у світі 
досліджень. В Україні вже є спроби розвитку інфраструктури 
підтримки академічного підприємництва. Провідні київські 
університети, НТТУ «КПІ» та КНУ імені Тараса Шевченка, заснували 
наукові парки та присвячують частину фінансових ресурсів, 
інституційних можливостей та людських ресурсів підтримці 
академічних стартапів. Дуже важливо, що ці наукові парки мають 
політичну підтримку від керівництва університетів. Обидва ВНЗ 
намагаються створити мережі підтримки академічного підприємництва 
з представників приватного сектору та громадянського суспільства.  

В умовах становлення суспільства знань саме підприємницька 
активність всіх суб'єктів системи вищої освіти сприяє підвищенню 
ефективності  вищих навчальних закладів, стає основою інноваційного 
розвитку як освіти, так і національної економіки в цілому. 
Університетська підприємницька діяльність у сфері освіти і науки на 
основі оптимального поєднання механізмів державного регулювання 
та активного підприємництва, слугує головним чинником 
інноваційного розвитку сфери вищої освіти. 

Академічна підприємницька діяльність у сфері освіти і науки на 
основі оптимального поєднання механізмів державного регулювання 
та активного підприємництва, що здійснюється на засадах капіталізації 
та комерціалізації знань, слугує головним чинником інноваційного 
розвитку сфери вищої освіти.  

Шляхами подальшого інноваційного розвитку сфери вищої 
освіти та інноваційного академічного підприємництва доцільно 
вважати: а) впровадження інституту інноваційного академічного 
підприємництва; б) розвиток сектору орієнтованих на академічне 
підприємництво прибуткових і неприбуткових ВНЗ за участю 
приватного капіталу; в) розвиток інституту цільового фонду 
(ендаументу) для фінансової підтримки орієнтованих на 
підприємництво провідних дослідницьких ВНЗ; г) надання на 
законодавчому рівні повної автономії ВНЗ для самостійного вибору 
стратегій розвитку, напрямів статутної діяльності та досягнення 
фінансової незалежності; д)  впровадження інституту державного і 
приватного проектного фінансування у сфері вищої освіти, організація 
державної підтримки співпраці ВНЗ і промисловості.  
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В.В.  Бондаренко  
Науковий керівник – к.е.н., доц.  Панченко А.В. 

 
СИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 

 
Залізниця − найважливіший елемент транспортної інфраструк-

тури України. Саме вона бере на себе понад 60% пасажиропотоку та 
здійснює 80% вітчизняних вантажоперевезень. Проте Укрзалізниця 
має низку серйозних системних проблем. Зокрема, парк вантажних 
вагонів зношений на 90%, в найближчі кілька років з експлуатації їх 
буде виведено більше 70 000 одиниць. Зношування основних фондів 
по вагонному і колійному господарствах становить 90%. Близько 6000 
кілометрів доріг і більшість локомотивів експлуатуються з 
простроченим капітальним ремонтом. Навіть більше: 72% 
електровозів, 99% магістральних і 91% маневрових тепловозів уже 
відпрацювали нормативний термін. 

Укрзалізниця є монополістом на ринку України. Проте, це є ще 
однією системної проблемою залізниці, адже вона не використовує 
усіх доступних виробничих ресурсів, не орієнтована на зниження 
виробничих витрат і не прагне застосовувати досягнення науково-
технічного прогресу. Для прикладу на закупівлю рейок і коліс − 
головних напрямків витрат у галузі, транспортний монополіст 
витрачає мільярди гривень щороку. При цьому лише у Львівському 
депо використовують новітню технологію українських вчених – 
плазмове гартування, за якою  економія в межах одного депо досягає 
$1,5 млн на рік. 

Серйозною системною проблемою Укрзалізниці є й те, що   
існуючі потужності не можуть забезпечити необхідні об’єми 
експортних вантажних перевезень. Зокрема міністр інфраструктури В. 
Омелян засвідчує, що: "Ми не можемо перевезти свою продукцію 
"Укрзалізницею" ми, фактично, штучно обмежуємо виробництво. Нині 
вирішення цих проблем Укрзалізниця вбачає у  індексації тарифів на 
вантажні перевезення. Проте, практика минулих років засвідчила не 
ефективність цього підходу. На нашу думку, необхідний в державі 
розвиток приватних пасажирських і вантажних перевезень, світова 
практика яких засвідчила їх ефективність. 

 
1. Сайт «Укрзалізниця»[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.uz.gov.ua . 
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Р. М. Босий  
Науковий керівник - к.е.н., проф. В.В. Козик  

 
ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 

Інноваційна активність та впровадження інноваційної системи 
на підприємствах України набуває дедалі більшого значення. У 
теперішньому конкурентному середовищі для кожного підприємства 
необхідним стає, запровадження інноваційної моделі розвитку, яка 
повинна забезпечити високі та стабільні темпи фінансового зростання, 
вирішити певні соціальні й екологічні проблеми, забезпечити його 
конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

У теперішньому швидкоплинному світі, наука і практика не 
стоять на місці, зроблено чимало в теоретичному і практичному 
аспектах, про що звітують наші вчені. Але інноваційний процес 
фокусується навколо промислових підприємств, де здійснюється 
практична реалізація інновації. Але це все неможливо без науки яка 
продукує знання, пропонує нові технології, що здатні підвищувати 
конкурентоспроможність продукції підприємств, рекламувати їх і тим 
самим формувати попит [1]. Разом з тим на сьогодні ми спостерігаємо 
зменшення кількості людей, які займаються науковими дослідження та 
розробками.  

В ході дослідження, виявлено,  що станом на 2016 рік, з усіх 
промислових підприємств України, займаються інноваційною 
діяльність лише 16,6 % промислових підприємств, що є дуже низьким 
показником та реально відображає нинішній стан економіки. Про що 
свідчать дані Таблиці 1. 

Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні визначається 
як кризовий і такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних 
процесів у промислово-розвинених країнах та потребам інноваційного 
розвитку [3]. Результатом такої інноваційної кризи є скорочення 
реальних обсягів фінансування іноземними інвесторами, а також 
відсутність дієвої державної науково- технічної політики, що не дає 
підстав для висновку про наявність реального підґрунтя для переходу 
до інноваційної моделі розвитку. 

Для покращення інноваційної діяльності Україні потрібно, перед 
усе, здійснення ефективної державної політики, забезпечення сприят-
ливого клімату для підприємств, залучення нових, висококваліфіко-
ваних науковців, винахідників, освоєння підприємствами нових 
технологій виробництва, забезпечення комерціалізації наукових 
результатів тощо. 
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 Таблиця 1 
Розподіл підприємств у 2016 р. за типами інноваційної 

діяльності, у % до загальної кількості підприємств [2] 
 

 
 
З наведеного вище, можна зробити висновок, що розвиток 

інноваційної діяльності в Україні потребує насамперед підтримки 
державних органів влади та здійснення ефективної державної 
інноваційної політики, які будуть сприяти і стимулювати розвиток 
інновацій, нові наукові розробки та високотехнологічні рішення, а також 
створенню сприятливого інвестиційного клімату. Реалізація напрямків 
розвитку інноваційної діяльності в Україні дасть змогу значно підвищити 
рівень інноваційної активності промислових підприємств, стабілізувати 
прискорений процес оновлення виробництва, ефективно використовувати 
внутрішні та залучені зовнішні інвестиції на інноваційну діяльність. 

 
1. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник / 

За ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 
224с. 2. 3. Державна служба статистики Україні [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ 3. Проблеми та 
перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : VІІІ 
Міжнародний бізнес-форум (Київ, 19 березня 2015 р.) ; відп. ред. А.А. 
Мазаракі. – К. :Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 272 с. 

 
О. І.  Василишин 

Науковий керівник – к.е.н., асист.. М.С. Кіржецька 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У  
В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ 

 
В Україні вертикальна інтеграція є засобом посилення 

міжгалузевих зв’язків як у сільському господарстві та інших секторах 
промисловості. Формування регіональних агропромислових комплексів 
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(АПК) передбачає забезпечення реалізації міжгалузевих зв’язків, 
збалансованості сільського господарства і суміжних галузей.  

Вертикальна інтеграція на рівні сільськогосподарських 
підприємств у АПК – це певні інтегровані структури, найпопулярнішими 
організаційними формами серед яких є агрофірми, комбінати з переробки 
сільськогосподарської продукції, районні агропромислові об’єднання, 
агропромислові-торгові і агропромислово-торгово-фінансові об’єднання 
(групи). Підприємства, що входять до складу агропромислових об’єднань, 
частково втрачають свою економічну самостійність та провадиться 
шляхом будівництва переробних потужностей або придбання 
контрольного пакета акцій вже існуючих підприємств. Інтеграція 
вертикального типу передбачає контроль переробного етапу виробничого 
ланцюжка для забезпечення збуту сільськогосподарської продукції, 
захисту від коливання цін на сировинних ринках і гнучкої реакції на 
попит споживачів. Це вимагає значних інвестицій: це або концентрації 
капіталу за допомогою горизонтальної інтеграції кооперативів (злиття, 
створення партнерств і союзів), або залучення капіталів з інших джерел 
шляхом створення філій у формі АТ (кооперативу в даному випадку 
належить контрольний пакет акцій) [1-2]. В економічно розвинутих 
країнах вертикальна інтеграція набула в останні десятиліття широкого 
розвитку, в т. ч. й на кооперативній основі, оскільки значно мінімізує 
трансакційні витрати та ризики підвищення цін на сировинних ринках [1]. 

Наявність як позитивних, так і негативних наслідків аграрно- 
промислової інтеграції не дозволяє дати однозначну оцінку цього явища. 
Найбільшими перевагами вертикальної інтеграції є зменшення витрат 
кожного підприємства, пов’язаних з укладанням додаткових контрактів та 
їх виконанням,  а також гарантія стабільності у доставках матеріалів та 
сировини. Не менш важливим є уникнення цінового та податкового 
регулювання шляхом виконання операцій між підрозділами однієї 
компанії та забезпечення можливості збільшити монополістичну владу на 
пов’язаних ринках, а це, у свою чергу, збільшує прибутки підприємства.  

Незважаючи на декілька вагомих переваг, вертикальна інтеграція 
одночасно становить собою певну загрозу для успішного розвитку 
конкурентного середовища, а саме вона накладає певні обмеження на 
конкуренцію. Варто зауважити, що це призводить до зменшення 
ефективності та стратегічної гнучкості підприємства, якщо воно 
стикається із змінами у попиті на кінцеві товари. Вертикальна інтеграція 
призводить до збільшення бар’єрів на шляху входження підприємства у 
сільськогосподарську галузь. Такими перешкодами є недостатня 
пропозиція сировини та матеріалів і проблема реалізації проміжної 
продукції, а це вимагає додаткових вкладень для створення своєї 
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вертикально інтегрованої структури з метою захисту від монопольної 
влади конкурента [2]. 

В Україні прикладами вертикальних інтеграційних підприємств у 
АПК є ЗАТ «Кіровоградський молокозавод», АТ «Шамраївський 
цукровий завод», ТзоВ «Астарта Київ», ТОВ «Групи компаній «ТЕРРА 
ФУД» тощо.  

З метою подальшого розвитку вертикальних інтеграційних процесів 
у АПК слід звернути увагу на: формування ефективної системи 
економічних відносин між учасниками інтеграційних формувань; 
удосконалення форм агропромислової інтеграції; покращення інвестицій-
ної привабливості і активізацію інвестиційної діяльності з метою розвитку 
виробництва і формування необхідного розміру оборотного капіталу, що 
забезпечує нормальне ведення виробничо-фінансової діяльності. На 
сучасному етапі потрібен більш широкий і послідовний розвиток 
кооперативно-інтеграційних процесів на всіх рівнях управління АПК.  

 
1. Шебанін В.С. Розвиток кооперації в АПК: проблеми та напрями 

подолання  / В.С. Шебанін, Т.В. Шевченко // Економіка АПК. – 2013. – № 
2. –С. 9-12.;  2. Нестерчук Ю. О. Аграрно-промислові об’єднання в 
інноваційній структурі АПК / Ю. О. Нестерчук // Вісник Сумського 
національного аграрного університету. – 2008. – № 8/1(31). – С. 8–15;  
3. Пасхавер Б.Й. Основні проблеми розвитку сільськогосподарського 
виробництва / Б.Й. Пасхавер, Л.В. Молдаван, О.В. Шубравська // 
Економіка АПК.- 2012.- № 9.- С. 3-9. 

 
Б. О. Габріель 

Науковий керівник – к.е.н., доц. О. Б. Мрихіна 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ 
 

Поширення інформаційних технологій (ІТ) у світі обумовило як 
виникнення нових видів діяльності, так і появу нових форм організування 
і провадження бізнесу. Серед них однією з найпопулярніших вважають 
стартап, що відповідно до [1], є нещодавно створеною компанією 
(можливо, ще не зареєстрованою офіційно, але такою, що планує стати 
офіційною), перебуває на стадії розвитку і провадить свій бізнес на основі 
інновацій та володіє обмеженим набором ресурсів. Як правило, стартапи 
найбільше характерні для сфери ІТ, є гнучкими як щодо ринкових запитів, 
так і щодо організації виробництва. 

У вітчизняній практиці стартапи стикаються з низкою проблем: 
складність залучення інвестицій, зокрема на зародковій стадії; низький 
рівень сприйнятливості інновацій вітчизняним ринком; нормативно-
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правові колізії у питаннях розподілу доходів за об’єктами права 
інтелектуальної власності; відсутність ефективної методології вартісного 
оцінювання інновацій тощо. Актуальність означених аспектів обумовила 
мету даної наукової роботи – вивчення особливостей розвитку стартапів 
та формування пропозицій щодо його стимулювання. 

Попри економічну нестабільність, військову ситуацію в країні 
та інші несприятливі фактори для розвитку бізнесу, спостерігається 
поступове зростання інвестиційної активності у сфері стартапів [1]: з 
початку 2016 року сума коштів, вкладених у вітчизняні стартапи 
зросла на 36 %, у порівнянні з 2015 роком. На цей час ця сума складає 
понад $4,8 млн. Прикладом успішних стартапів України є: Augmented 
Pixels, GitLab 9, Petcube, Grammarly, Solargaps, Technovator. 

З метою підвищення ефективності своєї діяльності, стартапи 
звертаються до бізнес-інкубаторів. Прикладами продуктивних бізнес-
інкубаторів в Україні є: EastLabs (створений 2012 року), iHUB 
(2013р.), HappyFarm (2012р.), GrowthUp (2010р.), WannaBiz (2012р.), 
Voomy IT-парк (2013р.), Polyteco (2013р.) та інші. Напрямами 
підтримки стартапів, що нині поступово розвиваються в Україні, є 
венчурне інвестування, краудфандинг тощо. 

Вивчення особливостей розвитку стартапів в Україні дало змогу 
виділити такі підходи до його стимулювання, а саме: 

− удосконалення: правових механізмів регулювання ринку 
об’єктів права інтелектуальної власності; правового регулювання 
трансферу інноваційних технологій за кордон; порядку здійснення 
державно-приватного партнерства у сфері фінансування трансферу 
технологій; існуючої нормативно-законодавчої бази в частині 
врахування інтересів стартапів (наприклад, щодо спеціальних 
пільгових режимів) та  венчурного інвестування тощо; 

− розроблення: загальної, як для всіх галузей промисловості, 
так і для окремих виробництв методології економічного оцінювання 
інноваційних  розробок; організаційно-методичного забезпечення 
діяльності стартапів; порядку врегулювання питань придбання і 
розпорядження майновими правами на об’єкти інтелектуальної 
власності, створені за державні кошти тощо. 

Реалізація запропонованих підходів обумовлює необхідність 
збалансованого розвитку усіх елементів національної інноваційної 
системи, стимулювання попиту на результати наукових досліджень і 
розробок тощо. 

 
1. Стартап. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Стартап#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.
B0.D0.BF.D0.B8_.D0.B2_.D0.A3.D0.BA.D1.80.D0.B0.D1.97.D0.BD.D1.96 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ 

ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ 
 

Процес індивідуального пропонування на ринку праці зводиться 
до наступних елементів: 

1. Оцінка індивідуальних нахилів, здібностей, можливостей. 
2. Самомаркетинг; 
3. Оформлення трудового договору; 
4. Пошук інформації щодо вакансій робочих місць на ринку 

праці. 
Для оцінки індивідуальної пропозицції, здібностей, можливос-

тей і бажань при виборі професії можна скористатися рядом тестів, що 
дають змогу досить точно виявити свої нахили. 

Після оцінки своїх здібностей та потенційних можливостей 
корисно їх співставляти із сучасними вимогами щодо компетентності 
працівників: співробітництво, уміння працювати в колективі, навички 
комунікації, наявність логічного мислення, прийняття рішень, плану-
вання діяльності, уміння постійно навчатися дисципліни, організо-
ваность, рівень культури,етичні засади. 

Маркетинг у трудової сфері, як і в усіх інших сферах діяльності 
дає можливість працівнику формувати якість робочої сили у 
відповідності до вимог роботодавців і пропонувати послуги з 
урахуванням кон’юнктури ринку праці. Самомаркетинг передбачає: а) 
визначення потреб роботодавця та формування послуги робочої сили з 
позиції забезпечення високого рівня її якості та конкуренто-
спроможності; б) самореклама; 3) максимальне задоволення вимог 
роботодавців. 

Способами самореклами можуть бути телефонні дзвінки, факси, 
електронна пошта, попередні візити, інформаційні листи, резюме та 
супровідні листи. 

У резюме слід навести стислий опис пропонованих послуг на 
ринку праці товару, тобто відповідних знань, навичок і вмінь, що 
виділяють претендента на робоче місце із загальної маси конкурентів. 
Складається на 1-2 аркушах і повинне у стислій, конкретній формі 
відображати: елементи біографії; узагальнені відомості про освіту; 
кваліфікацію, отриману після закінчення основного навчального 
закладу; робоче місце, яке хоче отримати претендент[1]. 

Основні помилки при складанні резюме: резюме, яке підготов-
лене без дотримання правил оформлення документів і діловодства; 
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наявність граматичних помилки, помарки та виправлень. До резюме 
доцільно скласти супровідний лист, який містить вступну та основну 
частину. Вступна частина розкриває мету листа. Основна частина 
спрямована на пояснення мети. 

Важливим засобом успішної реалізації пропозиції на ринку 
праці є співбесіда або інтерв’ю. Головна мета інтерв’ю для 
претендента – пов’язати свою кваліфікацію та відомості про свою 
особу з вимогами запропонованого робочого місця. Прийшовши на 
інтерв’ю, слід упевнено триматися, цікаво спілкуватися, виявляти 
одночасно витримку, жвавість і енергію. 

Результатом успішного самомаркетингу на ринку праці може стати 
укладання трудового контракту. Контракт має орієнтуватися на 
забезпечення умов для прояву ініціативності та самостійності працівника, 
з урахуванням його індивідуальних навичок, підвищення взаємної 
відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність працівника. 

Цілі людини при виборі робочого місця можуть бути дуже 
різними. Найчастіше зустрічаються такі: робота за місцем проживання 
і належні умови праці; можливість продовження подальше навчання; 
робота або посада, яка не перешкоджає особистому житті; робота, що 
добре оплачується. 

 
1.  Волкова О.В. “Ринок праці”. Навчальний посібник.– К.: 

Центр навчальної літератури,2007 
 

Н.В. Гнатів 
Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. І.С. Стеців 

ДЕРЖАВНІ ДОТАЦІЇ , ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ  
НА ІНТЕНСИВНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
До 2017 року в Україні агропромисловий комплекс і, перш за все, 

його провідна галузь – сільське господарство завжди знаходились серед 
пріоритетів розвитку країни. Адже не скористатися дарованим природно-
ресурсним потенціалом було б ірраціонально. В аграрному секторі 
державна підтримка є досить таки високоефективною, а відповідно і 
виправданою. Але проблем в аграрному секторі є чимало і тому в будь-
якому разі це великий ризик для держави вкладати ще більше коштів саме 
в інтенсивний розвиток аграрних підприємств.  

Дослідженням державних дотацій займалися багато вчених, які 
пропонували методи для ефективного вирішення проблеми зниження 
витрат на інтенсивний розвиток агропромислового комплексу. Зокрема, 
на думку Андрусенка Г.О., метою державної підтримки аграрних 
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підприємств є забезпечення стійкого розвитку сільськогосподарського 
виробництва. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 
основні завдання, що передбачають: стимулювання зростання обсягів 
виробництва, підвищення технологічного рівня аграрного виробництва, 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. [1]. Безумовно ці завдання є 
необхідними для вирішення, але вони недостатньою мірою розкривають 
суть проблеми даного дослідження. За рахунок державної допомоги 
нереально здійснити всі вище перелічені плани. На наш погляд, державні 
дотації краще застосовувати у напрямку покращення інтенсивного 
розвитку аграрного виробництва. 

Про неефективність сучасної системи державної підтримки 
аграрного сектора вказується у багатьох дослідженнях 
економістів-аграрників. Як зазначають Єщенко П.С. і Палкін Ю.І., 
піднесення аграрного сектора в Україні залежить від державної 
підтримки. Це означає, що держава бере на себе витрати на проведення 
наукових досліджень у аграрному секторі; за рахунок державних коштів 
здійснює охорону зовнішнього середовища, надає с/г підприємствам і 
фермерам фінансову допомогу переважно у вигляді кредитів; контролює 
ціни і забезпечує їхній паритет [2]. Але не можна погодитись, що така 
підтримка з боку держави є неефективною, адже вона дає змогу  
підвищувати конкурентоспроможності галузі та сприяння її 
інноваційному поступу, а також пряме фінансування товаровиробників. 

За результатом проведеного дослідження, напрямками зниження 
витрат на інтенсивний розвиток аграрних підприємств є метод надання 
державою  дотацій. Державні дотації – це кошти, що виділяються з 
бюджету підприємствам на покриття їхніх збитків. [3]. Згідно з 
постановою уряду, з 2017 року аграрії отримуватимуть через банки 
часткову компенсацію вартості с/г техніки у розмірі 15% її вартості за 
умови, що рівень локалізації виробництва цієї техніки в Україні 
перевищує 35% [4]. Аналізуючи той факт, що середня вартість с/г техніки 
на українському ринку є недосяжною для багатьох громадян, 
започаткувати свою справу в аграрному секторі є дуже складно, тому 
варто зазначити, що вказана постанова уряду надасть суттєву допомогу у 
напрямку зростання обсягів виробництва, підвищення технологічного 
рівня і певною мірою забезпечить конкурентоспроможність вітчизняної 
продукції на внутрішньому і зокрема, на зовнішньому ринках.  Державні 
дотації можуть бути надані с/г підприємствам і фермерам у вигляді 
фінансової допомоги (кредити, пільги), які будуть сприяти розвиткові 
агропромислового комплексу за рахунок якісних показників, а не просто 
кількісних(розширення площ діяльності), також суттєвий вклад внесли б 
державні вклади в підвищення технологічного рівня аграрного 
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виробництва. З іншого боку держава отримує від цього досить суттєву 
вигоду, статус України як «житниці Європи» є завдяки  аграріям і тому 
цілком доцільно вважати, що ті кошти, які виділено для розвитку с/г 
товаровиробників і стимулювання виробництва сільськогосподарської 
продукції , а саме 4 млрд грн.,(зокрема 550 тис грн. на часткову 
компенсацію вартості с/г техніки й обладнання вітчизняного 
виробництва) є вигідним вкладом і принесуть суттєвий дохід для держави. 

 
1. Андрусенко Г.О. Стратегія державного регулювання аграрної 
сфери АПК / Г.О. Андрусенко //  2. Єщенко П.С. Сучасна економіка / 
П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. - К.: Вища школа, 2005. - 325 с. 3. Опарін 
В.М. Фінанси (загальна теорія). — К.: КНЕУ, 2006. – 267c. 4. Уряд 
розподілив дотації для українських аграріїв на 2017 рік:  [Електронний 
ресурс] / Катерина Чурилова // Zaxid.net - 2017. -Режим 
доступу.:https://zaxid.net/uryad_rozpodiliv_dotatsiyi_dlya_ukrayinskih_ag
rariyiv_na_2017_rik_n1419825.htm  

 
Н.Я. Гриців 

Науковий керівник — к.е.н., доц. Н.Є. Селюченко 
 

АНТИСИПАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ 
БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У сучасних умовах політичної та економічної нестабільності, 

жорсткої конкурентної боротьби, обмеженості ресурсів і зокрема 
фінансових все більшої актуальності набуває проблема забезпечення 
фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. 

Серед заходів щодо підвищення рівня фінансової безпеки 
важливу роль відіграє раннє виявлення змін, які можуть нести в собі як 
можливості, так і загрози для підприємства. Розроблення та реалізацію 
таких заходів забезпечує система антисипативного управління 
фінансовою безпекою підприємства. Взагалі, під антисипативним 
управлінням розуміють цілеспрямовану діяльність, що передбачає 
завчасне визначення потенційних явищ внутрішнього і зовнішнього 
середовища підприємства на засадах полівекторного дослідження 
слабких сигналів та розроблення на цій основі антисипативного 
сценарію. Цей сценарій відображає сукупність ймовірнісно-
альтернативних траєкторій розвитку можливих подій та комплекс 
адекватних їм заходів, що є базою для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень випереджувального спрямування на можливості 
та загрози умов функціонування підприємства [1, с.17]. 
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Джерелом інформації для антисипативного управління служать 
нечіткі, складні для ідентифікування інформаційні сигнали про 
настання змін у середовищі функціонування підприємства. Прикладом 
слабких сигналів у фінансовій складовій економічної безпеки 
підприємства можуть бути [2, с.25]: зниження прибутковості 
діяльності; падіння курсу акцій; зниження рівня платоспроможності; 
невиконання фінансових зобов’язань; зростання дебіторської 
заборгованості; труднощі з проведенням лізингових, трастових та 
інших операцій; неефективне управління активами; зниження 
ефективності ринкової та цінової стратегій; проблеми із залученням 
коштів; зміни умов кредитних договорів; використання застарілих 
фінансово-економічних технологій управління тощо. Згодом такі 
сигнали переростають у сильніші, які вже легше ідентифікувати. У 
результаті виявлення слабких сигналів виникає часовий лаг між 
першими ознаками прояву та конкретним впливом явища на фінансову 
безпеку підприємства. Це надає менеджменту достатньо часу для 
розроблення та реалізації превентивного управлінського рішення, 
спрямованого на запобігання загрозам фінансовій безпеці чи 
використання можливостей ще до того, як вони настануть. 

Автори [3; 4] пропонують використовувати три блоки моделей 
антисипативного управління фінансовою безпекою підприємства: 
1) блок оцінювання та аналізування фінансового стану підприємства, 
моделі якого спрямовані на оцінювання фінансового стану 
підприємства і визначення різних режимів функціонування його 
фінансової системи; 2) блок антисипації фінансових загроз, що 
передбачає формування на основі ретроспективної інформації переліку 
переважаючих загроз чи можливостей та оцінювання їхнього впливу 
на фінансовий стан підприємства; 3) блок прийняття рішень, основним 
завданням якого є розроблення управлінських рішень, спрямованих на 
використання можливостей або попередження чи усунення загроз 
фінансовій безпеці. Використання комплексу моделей антисипативно-
го управління дає можливість менеджменту підприємства підвищити 
рівень фінансової безпеки за рахунок зростання швидкості реагування 
на зміни середовища функціонування. Ефективність антисипативного 
управління фінансовою безпекою можна забезпечити, реалізуючи його 
безперервно. 

 
1. Антисипативне управління машинобудівними підприємст-

вами на засадах слабких сигналів: монографія / О.Є. Кузьмін, 
Л.Г. Ліпич, О.Г. Мельник [та ін.]. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 224 с. 
2. Копитко М.І. Виявлення слабких сигналів середовища 
функціонування як запорука формування високого рівня економічної 
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безпеки промислових підприємств [Текст] / М.І. Копитко // Економіка 
та держава. – Київ, 2014. – № 11. – С. 24-27. 3. Гурьянова Л.С. Модели 
антисипативного управления финансовой безопасностью 
предприятия / Л.С. Гурьянова, Т.С. Клебанова // Тезисы докладов 
междунар. науч.-практ. конф. «Теория активных систем», 16-18 
ноября 2005 г. - М.: ИПУ РАН, 2005. – С. 186-188. 4. Рогович А.Т. 
Модели антисипации угроз в финансовой деятельности предприятия / 
А.Т. Рогович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rusnauka.com/7_DN_2007/Economics/176 00.doc.htm. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ  

В УКРАЇНІ 
 

Сучасний етап економічного розвитку світової економіки 
обумовлює формування нових фінансових інструментів, які 
спрощують взаємовідносини між інвестором і об’єктом інвестування. 
Таким інноваційним інструментом в інвестиційній сфері поступово 
стає криптовалюта, яка є найбільш захищеною, і яка, що важливо, не 
підлягає оподаткуванню [1]. 

Криптовалюта (від англ..Cryptocurrency) – вид цифрової валюти, 
емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні  і 
застосуванні різних криптографічних методів захисту, які неможливо 
"зламати" [1; 2]. Термін криптовалюта почали використовувати після 
впровадження пірингової платіжної системи біткойн (Bitcoin), 
розробником, якої був Сатоші Накамото (Satoshi Nakamoto) [3].    

Ідея біткоінів полягає в створенні валюти, яка працює прозоро і 
зрозуміло для споживачів, яку люди можуть обмінювати між собою, а 
владні структури не можуть впливати на неї. При цьому біткоін має 
наступні переваги в порівнянні з традиційними валютами, а саме [1; 2; 3; 
4]: надійний захист від підробки; необмежені можливості по його 
транзакціям; переведення криптовалюти відбувається анонімно і швидко; 
захист від інфляції, оскільки його не можна "надрукувати", скопіювати, 
тим самим спричинити його знецінення. Однією з особливостей 
криптовалюти є її обмежена кількість, так біткоінів є лише 21 мільйон, а в 
"обігу" лише 16,5 мільйонів, така ситуація дозволяє формувати стійкий 
попит на неї при обмеженій пропозиції [4].  

Поряд з переліченими перевагами криптовалюти є ряд недоліків. У 
випадку коли більшість користувачів погодяться змінити дані і збудувати 
довший паралельний ланцюжок, нові записи якого автоматично будуть 
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визнані вірними, що приведе до неконтрольованого збільшення крипто 
валюти, а відтак до її знецінення [4].  

У світі використовують безліч видів криптовалют, їх налічується 
біля 1000 видів, однак найбільше використовують Bitcoin – 47 % та 
Ethereum – 19 %, також в четвірку найпопулярніших криптовалют входять 
Litecoin і Dogecoin [1]. При цьому в Україні 30 травня 2016 року була 
зареєстрована перша українська криптовалюта — Карбованець (Ukrainian 
Karbowanec або KRB), яку почали використовувати для оплати праці у 
вітчизняній ІТ сфері [4]. 

Однією з основних проблем криптовалюти була відмова світової 
фінансової системи її обслуговувати, але у вересні 2017 р. шість 
найбільших банків світу, а це Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial 
Bank of Commerce, HSBC, MUFG та State Street приєднались до 
проекту створення нового виду цифрових коштів для проведення 
фінансових транзакцій за технологією блокчейн, що лежить в основі 
біткойну, та почали обслуговувати основні криптовалюти, які 
котуються на ринку [6]. Виходячи з цього швейцарський фінансовий 
холдинг UBS впровадив на ринок нову криптовалюту Utility settlement 
coin (USC, «практична розрахункова монета»), однією із функцій якої є 
її використання в інвестиційній сфері [6]. 

В Україні криптовалюта використовується, як правило, для 
розрахунків в ІТ сфері між вітчизняними спеціалістами та іноземними 
замовниками, однак в 2017 р. українські бізнесмени почали посилено 
інвестувати в криптовалюту. Так, два бізнесмени з Одеси купили 
бікоінтів на суму 73 мільйони гривень, які в подальшому були 
інвестовані в проект по виробництву альтернативних джерел енергії 
[4]. При цьому, вітчизняне законодавство кваліфікують криптовалюту, 
як грошовий сурогат, нематеріальну цінність, віртуальний товар. 
Такий статус криптовалюти ускладнює процес її купівлі-продажу в 
Україні і, відповідно, сплати податків із таких операцій. Однак прямої 
заборони на законодавчому рівні на операції з криптовалютою у 
вітчизняному законодавстві не існує, що дозволяє українським 
бізнесменам використовувати її і інвестиційній сфері. 

Відтак, проведені дослідження щодо використання криптовалю-
ти в інвестиційній сфері дозволили зробити наступні висновки: 
захищеність, анонімність та мобільність криптовалюти формують її 
привабливість на інвестиційному ринку; "легалізація" основних 
криптовалют на світових фінансових ринках і признання її як 
"платіжного засобу" дозволяє використання криптовалюти у 
вітчизняній інвестиційній сфері; невизнання криптовалюти в Україні 
дозволяє не сплачувати податки по операціях з її купівлі-продажі, що 



 680 
 
приводить до використання її для ухилення від сплати податків 
вітчизняного бізнесу. 

 
1. Що таке криптовалюта? [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://vidpovim.pp.ua /shho-take-kriptovalyuta.  
2. Криптовалюта в Україні. Все, що треба знати [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://nv.ua/ukr/techno/it-industry/kriptovaljuta-bitcoin-v-
ukrajini-vse-shcho-treba-znati-1918518.html. 3. Що таке біткоін. Все про 
найчеснішу валюту [Електронний ресурс] – Режим 
доступу:https://espreso.tv/article/2017/06/09/matematychna_valyuta_abo_kol
ektyvna_ilyuziya_scho_take_bitkoiny_i_do_chogo_yogo_prykladaty. 4. Bitcoin 
та Blockchain: що це таке і як працює в Україні та світі [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: https://hromadske.ua/posts/shcho-take-bitcoin. 5.  
Bitcoin: як в Україні використовують криптовалюту [Електронний ресурс] 
– Режим доступу:  https://konkurent.in.ua/news/golovna/12240/bitcoin-yak-v-
ukrayini-vikoristovuyut-kriptovalyutu.html.  6. Шість найбільших банків світу 
наступного року випустять нову криптовалюту [Електронний ресурс] – 
Режим доступу:  http://glavcom.ua/news/shist-naybilshih-bankiv-svitu-
nastupnogo-roku-vipustyat-novu-kriptovalyutu--434312.html 

 
К. А. Довмат 

Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. О. Б. Мусійовська 
 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 
Загальновідомо, що вітчизняна система оподаткування сьогодні 

є недосконалою, з наявністю безлічі проблем. Не останнє місце серед 
них займає проблема підвищення ефективності роботи податкових 
органів. Виходячи з реалій сьогодення головним питанням є 
гармонізація інтересів різних груп населення України, створення 
міцного економічного підґрунтя для інтеграції країни у світову 
економічну систему. Все це в значній мірі залежить від ефективної 
контрольної функції податків. Контрольна функція податків 
проявляється через податковий контроль, який як складова податкової 
системи повинен вирішувати завдання щодо зменшення податкової 
заборгованості та легалізації усіх доходів учасників ринку. Діяльність 
контролюючих органів щодо забезпечення додержання податкового  
законодавства значною мірою визначає ефективність реалізації 
податкової політики держави та функціонування всієї податкової 
системи[2]. Слід звернути увагу на те, що податковий контроль 
повинен здійснюватися професійно підготовленим персоналом 
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податкових органів, базуватися на нормативно затвердженому 
понятійному апараті, а також узаконених видах, формах і методах. 
Відповідно до мети реформування податкової служби стає актуальним 
розвиток превентивного податкового контролю, який сприятиме 
формуванню високої податкової культури суспільства, що передбачає 
добровільну сплату податків, запобігає ухиленню від оподаткування, 
протидіє корупційній поведінці в податковій сфері, позитивно впливає 
на зниження тінізації економіки України. Досліджуючи державну 
податкову політику, а також визначаючи пріоритетність її окремих 
напрямів, неможливо не звернути увагу, що характерною особливістю 
сучасного етапу реформування вітчизняної системи оподаткування є 
численні конфлікти і протистояння між контролюючими органами у 
сфері оподаткування та платниками податків. Поряд з цим, на практиці 
визначальне місце займають податкові перевірки. Саме цей вид 
контролю є найбільш ефективним, який забезпечує безпосередній 
контроль та повноту і правильність обчислення податків і зборів. 
Аналізуючи сучасний етап податкової ситуації в Україні, можна 
зауважити, що методи роботи контролюючих органів у сфері оподат-
кування взагалі та податкових органів зокрема характеризуються 
певною однобокістю, яка розрахована лише на примусове 
адміністрування податкових платежів. Щодо методів, спрямованих на 
прищеплення та розвиток у платників податків податкової свідомості, 
орієнтованої на добровільне обчислення та сплату податків до 
бюджетів усіх рівнів, то їм, на жаль, не приділяється належної уваги в 
роботі контролюючих органів у сфері оподаткування. На сьогоднішній 
день стан податкового контролю в Україні характеризується 
складністю, нестабільністю та суперечливістю податкового 
законодавства, що регулює діяльність органів податкового контролю. 
На функціонування системи податкового контролю негативно впливає 
відсутність єдиного методологічного забезпечення проведення його 
заходів, бракує стандартів контрольної діяльності, недостатньо 
використовуються новітні інформаційні технології у Податковому 
кодексі. Недосконалою є система профілактики податкових 
правопорушень та консультативно-інформаційного обслуговування 
платників податків. Потребує покращення методика проведення 
контрольно-перевірочних дій. Таким чином, податковий контроль 
відіграє важливе місце у податковій політиці держави, дозволяє 
забезпечити більш ефективне надходження податків і зборів до 
бюджету країни. Хоча податковий контроль на сьогодні і є доволі 
ефективним податковим регулятором, попри це існує ряд проблем, які 
необхідно вирішувати для забезпечення більш раціонального 
надходження податків і зборів у рамках забезпечення високоякісних 
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послуг громадянам та бізнесу, впровадження нових електронних 
сервісів. Доцільним також є підвищення ефективності методів протидії 
мінімізації сплати податків, посилення функцій оцінки та управління 
ризиками як основи контролю за повнотою сплати податків та зборів, а 
також посилення централізованої аналітичної функції і удосконалення 
системи стягнення податкового боргу тощо. 

 
1. Осійчук І. Податковий контроль та напрями підвищення його 

ефективності/І. Осійчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://conf.bsfa.edu.ua/sections/podatkovij_kontrol_ta_napryamy_p_dviwen
nya_jogo_efectivnost. 2. Василик Остап Дмитрович. Податкова 
система України: навч. посіб.: для студ. екон. спец. вищих закл. освіти 
/ Українська держ. фінансова академія. – К.: ВАТ «Поліграфкнига», 
2004. – 447 с.  

 
Д. О. Дорошенко  

Науковий  керівник – к.е.н., доц.  Т.О. Петрушка  
 

МЕНТОРИНГ У  ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
 

Недавно я почув нове для себе поняття ментор, і мені стало 
цікаво що воно означає. Останнім часом менторство є досить 
поширене практикою, тому розбиратися в цій темі буде не зайвим.Це 
буде корисно знати всім, оскільки дуже бaгато людей стикаються з 
менторством в житті, навіть не підозрюючи про це.  

Поняття "менторинг" запозичене з англійської мови (mentoring), 
і в перекладі означає "наставництво". Менторство або менторинг - це 
процес взаємодії більш досвідченого в чому-небудь людини з менш 
досвідченим, при якому досвідчений передає менш досвідченому свої 
знання, навички, вміння в цій справі, для того щоб той теж досяг в 
ньому певних результатів. Менторство - це наставництво, але не в 
чистому вигляді, а в поєднанні з консультуванням, коучингом і навіть 
психологічною допомогою. В процесі менторингу беруть участь, як 
мінімум, дві людини, і їх називають певними термінами: ментор та 
протеже.  

Ментор - це і є наставник, який здійснює менторство. Протеже  
менш досвідчений учень ментора, з яким він взаємодіє. Найчастіше, 
менторинг використовується в робочих колективах: до співробітника-
початківцю приставляється досвідчений ментор, який навчає його 
роботі до потрібного рівня. Однак, менторство можна зустріти і в 
інших напрямках, таких як особистісне зростання, розвиток будь-яких 
необхідних життєвих навичок і умінь, і т.д. 
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В якійсь мірі ментором для людини є його батьки, вчителі, 
начальники, більш досвідчені друзі, а іноді навіть і незнайомі люди. 
Різниця лише в тому, що у взаємодії з ними людина отримує тільки 
якісь певні сторони менторингу, а коли мова йде про наставництво 
досвідченого ментора - той здійснює менторство професійно, 
комплексно, включаючи всі його необхідні боку.  

Існує три основні види менторингу: 1) індивідуальний 
менторинг - в цьому випадку ментор взаємодіє зі своїм протеже 
індивідуально, "один на один". Це найбільш поширений і 
найефективніший вид менторства; 2) груповий менторинг - тут один 
ментор взаємодіє з певною групою протеже, що об'єднуються 
загальними цілями і завданнями. Як правило, це робочий колектив, 
співробітники одного відділу або просто зібралася група людей, яка 
бажає отримати знання і навички в певному напрямку. Такий вид 
менторства часто зустрічається на великих підприємствах; 3) колек-
тивний менторинг - в цьому випадку група з декількох менторів 
здійснює взаємодію з колективом протеже. Цей варіант теж можна 
зустріти на великих підприємствах.  

Основні моменти, які виконує ментор:  
• Оцінює початковий потенціал свого протеже; 
• Роз'яснює протеже теоретичні основи певної справи / роботи 

/ процесу;  
• Показує протеже на власному прикладі, як виконується 

робота;  
• Допомагає протеже окреслити цілі і шляхи їх досягнення; 
• Допомагає протеже зібрати думки докупи і 

сконцентруватися на потрібному процесі;  
• Виступає психологічним мотиватором для свого протеже;  
• Допомагає протеже подолати нерішучість, страхи і т.п .;  
• Допомагає протеже обзавестися діловими контактами, якщо 

це необхідно;  
• Дає протеже практичні завдання, виконання яких наблизить 

його до поставлених цілей;  
• Дає поради, рекомендації по мірі виконання протеже цих 

завдань;  
• Оцінює результати свого протеже;  
• Надає психологічну підтримку протеже в процесі менторинг;  
• Допомагає протеже прийти до поставлених цілей. 
Таким чином, в процесі менторства ментор одночасно поєднує в 

собі функції вчителя, тренера, коуча, психолога, консультанта, наставника 
і інших фахівців. Отже, наставництво є одним з компонентів адаптації та 
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соціалізації початківця.  Співпраця молодого спеціаліста з досвідченими 
колегами, його підтримка не обмежується вступним періодом – після 
більш-менш адаптації відбувається перехід до професійного розвитку, 
який буде тривати протягом усієї кар’єри. 

 
1. Що таке менторство, менторинг?. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу – http://fingeniy.com/chto-takoe-mentorstvo-mentoring/  
2. Хто такий ментор?. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://fingeniy.com/kto-takoj-mentor/ 

 
С.Т. Жуковська 

Науковий керівник - к.е.н., доц. В.І. Довбенко  
 

ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
В умовах нестійкого оточення  необхідно переорієнтовувати 

зусилля менеджменту підприємства з підтримки його поточного стану 
на створення довгострокових конкурентних переваг. Ефективне 
використання потенціалу  підприємства створює умови для його 
успішного розвитку 

Формування стратегічного потенціалу підприємства залежить 
не тільки від його можливостей, а й від умов реалізації стратегічних 
напрямків розвитку та їх ресурсного забезпечення. Саме стратегічний 
потенціал розкриває не лише можливості успішного функціонування 
підприємства, а й визначає його здатність передбачати зміни в 
зовнішньому середовищі та готовність гнучко реагувати на ці зміни. 

Метою формування стратегічного потенціалу підприємства є 
забезпечення ефективних шляхів використання ресурсів, резервів і 
можливостей підприємства з метою максимально ефективної реалізації 
його стратегії на всіх етапах розвитку [1]. 

Важливою характеристикою стратегічного потенціалу 
підприємства є його спроможність: 

- прогнозувати   зміни  споживчого  попиту,   кон’юнктуру 
ринків ресурсів та капіталу; 
- забезпечувати стійкість підприємства до негативних змін  
у зовнішньому середовищі за рахунок розробки та реалізації 

ефективних захисних стратегій; 
- ефективно використовувати  інвестиційні   можливості   для  
розвитку ресурсного потенціалу. 
Щоб сформувати ефективний стратегічний потенціал в умовах 

нестійкого зовнішнього середовища необхідно приділяти увагу таким 



 685 
 
факторам: політичним, ринковим, конкуренції, соціальним та 
питанням національної безпеки. Таким чином, аналіз факторів, які 
впливають на формування стратегічного потенціалу підприємства 
дозволяє сформувати перелік загроз, які можуть вплинути на 
діяльність підприємства в цілому. 

Процес формування стратегічного потенціалу включає такі 
етапи: 

1. Збір, аналіз і обробка інформаційних потоків. 
2. Аналіз факторів діяльності підприємства. 
3. Вивчення позицій підприємства на ринку. 
4. Визначення напрямків і можливостей розвитку підприємства. 
5. Формування стратегії підприємства. 
6. Оцінка економічних умов реалізації стратегії. 
7. Оцінка локальних потенціалів. 
8. Формування стратегічного потенціалу [2]. 
Стратегічний потенціал підприємства характеризує сукупність 

показників. Залежно від природи показника вдаються до вартісного, 
натурального чи евристичного оцінювання.  

Існують такі методи аналізу й оцінки стратегічного потенціалу 
підприємства: SWOT - аналіз, PEST – аналіз, матриця SPACE, «5 сил 
конкуренції» Портера, матриця БКГ, матриця GE/McKinsey, матриця 
Shell/DPM, матриця ADL [3].  

Розрізняють комплексний та абсолютний показники оцінювання 
стратегічного потенціалу підприємства. Перший показник 
розраховується на основі середньоарифметичної бальної оцінки 
факторів формування можливостей підприємства на основі висновків 
експертів щодо характеру їх впливу на стратегічний потенціал. 
Абсолютний показник стратегічного потенціалу підприємства 
дозволяє оцінити його відносно умовно-ідеального підприємства 
Тому, абсолютний стратегічний потенціал підприємства визначається 
шляхом порівняння оцінок підприємства з основними конкурентами. 

Для кожного підприємства формування стратегічного потенціалу, 
перш за все, пов’язане з пошуком своїх унікальних ресурсів, які стають 
основою для досягнення довгострокових цілей та одержання 
конкурентних переваг. Саме вдало сформований стратегічний потенціал 
дозволяє  підприємству протистояти негативним явищам та вийти на 
лідерські позиції на певному сегменті ринку. 

 
1. Предєін А. М. Роль ресурсів у стратегічному управлінні 

підприємствами [Електронний ресурс]. / А. М. Предєін. - Режим 
доступу: http://business-inform.net/pdf/2012/9_0/318_325.pdf.  
2. Ладонько Л. С. Напрями та технології нарощення інформаційного 
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потенціалу в контексті елімінування загроз економічній безпеці 
[Текст] / Л. С. Ладонько, О. В. Гребенюк, Р. В. Кузьменко // Потенціал 
сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору 
держави: монографія. – К.: ДУ «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014. –  
С. 128-153. 3. Шершньова З. Є Стратегічне управління: підручник /  
З. Є. Шершньова – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с. 

 
 

О.В. Завертаний  
Науковий керівник – к.е.н., доц. І.М. Кривцун  

 
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В ІТ-СФЕРІ 

  
Сьогодні, через вектор розвитку спрямований на ЄС, Україна 

знаходиться на перехідному етапі з величезною кількістю реформ. Одна із 
дуже вагомих частин реформи має стосуватись соціальної політики, адже 
це не тільки зміна певних документів, норм та законів, але у великій мірі 
зміна ціннісних парадигм населення та контроль над цим процесом. В 
останні роки саме ІТ-галузь зарекомендувала себе як високоефективна та 
передова галузь країни, але чи достатній рівень провадженої соціальної 
політики в цій сфері та чи наскільки вона інноваційна?  

Насамперед варто зазначити, що немає грунтовних досліджень, 
що спрямовані на дослідження ІТ-сфери, а саме досліджень 
спрямованих на соціальну політику компаній цієї галузі. Дослідження 
та аналітика в більшій мірі стосується можливостей розвитку галузі, 
вектору напрямлення та аналізу наявної ситуації в цій сфері бізнесу. 
Одним з таких джерел можна вважати проведене опитування від Lviv 
IT Cluster з назвою «IT Research». 

Якщо проаналізувати роботу ІТ компаній Львова, то з легкістю 
можна побачити, що зазвичай соціальна політика компанії грунтується 
на забезпеченні комфортного проведення часу на робочому місці. 
Через високу плинність кадрів та напрямленість на закордонний ринок 
керівництво компаній зазвичай робить все, щоб забезпечити 
комфортні та сприятливі умови праці. Зазвичай подібний соціальний 
пакет компанії зазвичай складається із мовних курсів (безкоштовних 
або за зниженою ціною), ігрові кімнати/кімнати відпочинку, 
забезпечення постійного доступу та наявності в офісі кави, чаю, 
печива тощо, також часто є додаткові сервіси пов’язані зі здоров’ям, 
зазвичай це масаж, уроки йоги або ж заняття в тренажерному залі. 
Часто в кожній компанії наявна корпоративна культура подарунків та 
спільного проведення свят, що дозволяє посилити прихильність до 
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керівництва. Якщо проаналізувати подібні дії, то для багатьох галузей 
господарства України вони є не лише занадто затратними, але й в своїй 
сутті інноваційними. Також в Україні слабко розвинена концепція та 
практика як ведення соціальної політики, що не обмежується лише 
матеріальними винагородами, але й соціальної відповідальності, що є 
її складовою.  

Якщо розглянути аспект соціальної відповідальності, то в ІТ 
компаніях вона присутня частіше ніж в інших галузях. Зазвичай 
використовуються програми підтримки студентства та введення їх в 
роботу подібних компаній, безкоштовні курси, стажування тощо, а 
також залученість до благодійних та урбаністичних, культурних та 
інших проектів міста. Варто зазначити, що подібні концепти 
соціальної відповідальності впроваджують багато компаній тому він 
не є наскільки інноваційним. 

Я би хотів акцентувати увагу на частині соціальної політики, яка 
стосується політики рівності на підприємстві, адже саме ця тема є зараз 
актуальною в Україні. Закордоном, а саме в Західній та Центральній 
Європі, Америці та Канаді, які є основними клієнтами ІТ-бізнесу України, 
все більшої популярності набувають системи соціальної рівності та 
недопущення дискримінації на робочому місці. Зазвичай це виглядає як 
офіційні заяви про недопущення дискримінації на робочому місці, 
забезпечення рівних можливостей та прав, а також підтримка уразливих 
груп населення. Провівши аналіз сторінок в інтернеті ІТ компаній Львова, 
можна сказати, що більшість з них не мають подібних заяв, винятком 
стають лише компанії, які є представництвами міжнародного бізнесу і 
мають фіксовані правила його ведення не залежно від географічного 
розташування. Саме через відсутність подібних заяв та включення 
подібних питань до цінностей компанії в ІТ-галузі також існує 
упередження та дискримінація за різними ознаками, зазвичай це ознака 
віку та статі. Відповідно до опитування «IT Research» лише 23% 
працюючих це жінки, а цільовий вік 18-30 років, також наявна відсутність 
людей старших 45 років. Присутня і гендерна стереотипізація виконуваної 
роботи, так більшість жінок займаються HR, офісменеджментом та 
маркетингом, а більшість чоловіків програмуванням.  

Одна із основних проблем ІТ-галузі є нестача кадрів і саме для 
цього на мою думку варто приділити більше уваги формуванню 
політики рівності та її популяризації, а також впроваджувати програми 
соціальної підтримки. 

 
Дослідження ІТ-ринку Львова [Електронний ресурс]–Режим 

доступу: http://itcluster.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/12/IT_Research-
2015_12_21.pdf;; 
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В.А. Заремба  
Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. І.С. Стеців  

 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ 

ТУРАГЕНСТВ 
 

Туризм сьогодні – масштабний бізнес, учасниками якого є не 
тільки туроператори і турагенти, а й великі авіакомпанії, готелі і 
ресторани усього світу. На сьогодні дослідження ринку туристичних 
послуг є дуже важливим, оскільки значна частина населення прагне 
подорожувати та пізнавати світ. Плануючи подорож турист 
найчастіше звертається у турагенство. Проте у ході створення туру 
виникає проблема пов’язана із визначенням собівартості послуг, яка 
потребує вирішення, що обумовлює актуальність даного дослідження. 

Сучасними науковцями неодноразово розглядалися різні проблеми 
у сфері надання туристичних послуг, в тому числі і формування 
собівартості послуг турагенств. Зокрема вчені А. Апчерч, Л. Булгакова, Я. 
Дубенюк, В. Михайлов, Ю. Шумило, П. Герасим, І. Івакіна та ін. 
стверджують, що на формування собівартості послуг впливають досить 
багато різних факторів. Проте найвагомішого впливу на формування 
вартості цих послуг має  використання певних методів обчислення витрат 
на них. Ми погоджуємось з таким твердженням, проте вважаємо 
формування собівартості послуг турагенств потребує врахування якості 
надання цих послуг, ефективності функціонування організацій, а також 
прибутковість фірм.  

У ході дослідження проблем формування собівартості послуг 
турагенств виявлено, що процес формування ціни супроводжується 
різними нюансами. Можна виділити такі частини проблеми як вплив 
факторів на вартість туру та вибір методу оцінки. Туристичні послуги, 
як і будь-які інші, мають своє вартісне вираження. Ціноутворюючими 
факторами є: вартість (собівартість) виробництва послуг; рівень і 
динаміка цін організацій-конкурентів; співвідношення попиту та 
пропозиції на туристичні послуги. Та існують і інші фактори, що 
мають вагомий впив. Одним із них є фактор невизначеності. Так як 
поїздку планують заздалегідь, то туроператорам потрібно враховувати 
яким буде валютний курс, вирахувати відсоток завантаженості 
транспорту, вартість проживання в готелях та ін. Наступною частиною 
проблеми є вибір методу оцінки собівартості. Досить часто туристичні 
організації використовують загальний метод. Даний метод не дає 
змоги ефективно і точно визначити вартість окремих складників, які 
формують собівартість послуг. Тому спостерігається таке явище як 
перекривання збитковості одних послуг прибутковістю інших. 
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Для вирішення проблеми формування собівартості послуг 
турагенств на наш погляд необхідно застосувати наступне: слід 
використовувати інші методи оцінки собівартості послуг, які більш 
детально будуть враховувати прибутковість наданих послуг. Крім 
цього доцільно було би ввести систему оцінки діяльності 
туроператорів, за допомогою коефіцієнтів. Основою цього могла б 
стати система показників, яка б давала змогу найбільш точно 
визначати собівартість туристичних послуг. Як наслідок, ці організації 
зможуть вираховувати, які з послуг будуть найбільш збитковими, а які 
будуть більш прибутковими. Це дасть змогу врівноважити 
прибутковість послуг. А найголовніше це те, що турагенції 
надаватимуть найбільш правдиву інформацію про ціни на послуги 
своїм споживачам. Це дасть фірмам можливість надання якісних і 
водночас прибуткових послуг, а також підвищення рівня ефективності 
функціонування, і найголовніше збільшити попит на свої тур послуги. 

Отже, провівши дослідження, можна стверджувати, що 
реалізація перелічених пропозицій, щодо формування собівартості 
послуг турагенств, сприятиме вирішенню даної проблеми.  

 
1. Туроператорська та турагентська діяльність [Електронний 

ресурс]- Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo52.htm. 
2. Особливості формування собівартості в туризмі [Електронний 
ресурс]- Режим доступу: 
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/76262/22-
Pojarycka.pdf?sequence=1 

 
І.Р. Іващук 

Науковий керівник- к.е.н., ст. викл. І.С. Стеців 
 

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АУТСОРСИНГУ  
ЯК НАПРЯМУ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Успіху в конкурентному ринковому середовищі досягають лише 

ті підприємницькі структури, які спроможні мінімізувати свої витрати, 
забезпечуючи при цьому високу якість товарів і послуг. Одним із 
сучасних інструментів управління, який дає підприємству можливості 
посилити свої конкурентні переваги на ринку на основі підвищення 
ефективності бізнес-процесів та якості продуктів і послуг, є 
аутсорсинг. Проте застосування даного напряму оптимізації витрат 
має ряд проблем, які на сьогодні не вирішені, що обумовлює 
актуальність даного дослідження. Питання оптимізації витрат 
присвячені праці багатьох вчених серед яких є А. Чандлер, В. Панасюк 
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та інші [1,с.118]. Визначення поняття та економічної сутності 
аутсорсингу знайшли своє відображення у роботах економістів, таких 
як Л. Бравар, М. Доннеллан тощо [2,с.111]. Проте у роботах даних 
науковців загалом увага приділяється загально теоретичним питанням, 
а проблеми практичного застосування аутсорсингу потребують 
додаткових досліджень. 

За визначенням Б.А. Анікіна аутсорсинг -це виконання 
окремих функцій або бізнес – процесів зовнішньою організацією, яка 
володіє необхідними для цього ресурсами, на основі довгострокової 
угоди [3,с.187]. На наш погляд передача певних функцій на аутсорсинг 
зумовлює виникнення деяких ризиків. А саме: 
1. Результат роботи фірми-аутсорсера може виявитися нижче за 
якістю, ніж потрібно фірмі-замовнику. 
2. Недостатній вплив на фірму-аутсорсера, що може спричинити за 
собою додаткові збитки і витрату часу. 
3. Ризик втрати конфіденційної внутрішньої інформації компанії, так 
як фірма-аутсорсер має доступ до важливої документації.  
Попри наявність вище перелічених недоліків, в процесі дослідження 
ми визначили ряд переваг аутсорсингу : 1. Зменшення витрат компанії 
(як правило, послуги фірми-аутсорсера коштують менше, ніж ті ж 
послуги, але виконувані фірмою-замовником). 2. Скорочення штатного 
персоналу, і як наслідок, економія на податках на заробітну плату. 3. 
Вивільнення внутрішніх ресурсів компанії для виконання більш 
важливих функцій. 4. Концентрація фірми на головній меті. 5. 
Використання спеціалізованого професійного обладнання та 
технологій фірми-аутсорсера. 6. Мінімізація ризиків. 7. Моментальний 
доступ до кваліфікованих кадрів фірми-аутсорсера. 8. Швидкі терміни 
виконання: фірма-замовник отримує швидкий результат роботи, і не 
спостерігає за підготовкою до неї. 

Проведене дослідження дає підстави вважати, що для 
забезпечення ефективності використання аутсорсингу на вітчизняних 
підприємствах процес прийняття відповідного управлінського рішення 
необхідно здійснювати за такими основними етапами: 1) аналіз 
процесів і функцій, виконуваних підприємством. 2) вибір критеріїв 
оцінювання доцільності передавання бізнес-процесів чи функцій на 
аутсорсинг. 3) обчислення витрат підприємства на виконання процесів 
і функцій власними силами та в разі їх передавання на аутсорсинг.  
4) проведення диференційного аналізу інформації та прийняття 
рішення про доцільність передавання процесу чи функції на 
аутсорсинг. 5) вибір партнера (аутсорсера), якому буде передано 
виконання процесу чи функції. 6) визначення бажаного рівня 
щільності зв'язків аутсорсера і підприємства. 7) укладання угоди з 
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аутсорсером; 8) здійснення моніторингу і контролю роботи 
аутсорсера.9) аналіз використання аутсорсингу та розробка 
відповідних коригуючих заходів. 

На наш погляд вирішення проблем реалізації аутсорсингу як 
напряму оптимізації витрат підприємства потребує дотримання вище 
наведених етапів, що сприятиме зниженню рівня ризику та отримання 
негативних результатів. 

 
1. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 

2016 2. Микало О.І. Підходи до визначення терміна 
“Аутсорсинг”[Електроний ресурс]- Режим доступу: 
http://economy.kpi.ua/files/files/22_kpi_2010_7.pdf 3. Аникин Б. А. 
Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных 
органи- заций : учеб. пособие / под ред. Б. А. Аникина. – М. : ИНФРА-
М, 2003. – 187 с. 4. Загородній А.Г. Аутсорсинг та його вплив на 
витрати підприємства[Електроний ресурс]- Режим доступу: 
http://library.if.ua/articles/article-35/ 5. Чи корисно ходити на строну 
або Що таке аутсорсинг? [Електроний ресурс] – Режим доступу: 
http://gc.ua/uk/business-news/chi-korisno-xoditi-na-storonu-abo-shho-take-
autsorsing/6. Що таке аутсорсинг? [Електроний ресурс] - 
https://msb.aval.ua/news/?id=24387 

 
О.Ю. Карплюк 

Науковий керівник – к.е.н., доц. І.М. Кривцун  
 

 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ  КОМПАНІЙ 

 
На сьогодні велика кількість наукових праць присвячена питанням 

забезпечення ефективної діяльності та розвитку енергетичної галузі 
України. Велика увага при цьому приділяється вирішенню проблем 
функціонування енергетичних компаній. Оскільки, електроенергетика є 
однією з провідних галузей країни, від її стану залежить розвиток всіх 
галузей, рівень та якість життя, то доцільним є виділення основних 
факторів впливу та з їх врахуванням визначення основних шляхів 
удосконалення діяльності енергопостачальних компаній. 

Станом на 2017 рік об'єднана енергосистема (ОЕС) України  має 
абсолютно інші функціонально-технічні можливості, порівняно із 
минулими роками. Однак,  діяльність енергопостачальних компаній все 
ще залишається збитковою, оскільки на енергетичній  галузі 
відображаються усі наявні проблеми економіки країни. Безпосередньо 
вони вплинули і на діяльність ПрАТ «Львівобленерго», яке здійснює 
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передачу та постачання електричної енергії місцевими електромережами 
за регульованим тарифом. 

У праці [1] виділено чотири групи факторів, які впливають на 
ефективність функціонування енергопостачальних компаній: науково-
технічні, організаційно-управлінські, фактори, що вливають на витрати та 
дохід підприємства.  Здійснивши оцінку фінансового стану ПрАТ 
«Львівобленерго» та використавши факторну модель для оцінки впливу 
факторів на діяльність енергопостачальних компаній, можна виділити 
основні фактори впливу: величину дебіторської заборгованості, 
купівельний тариф, рівень технологічних втрат енергії тощо. 

Сучасний стан економіки країни, спричиняє нестачу власних 
оборотних коштів підприємства, значне підвищення цін, несвоєчасну 
оплату за надані послуги, які  призводять до збільшення дебіторської 
заборгованості. Надання всім домогосподарствам у вигляді заниженої 
ціни - пільг, які становлять лише 30% тарифу призводить до фінансових 
втрат, що компенсуються з державного бюджету через механізм 
дотаційних сертифікатів. Оскільки державних коштів бракує, 
фінансування оновлення обладнання є недостатнім, що позначається на 
якості послуг. Втрати електроенергії компанії у 2016 році становлять 
13,34% та спричинені крадіжками електричної енергії з мереж, застарілим 
обладнанням тощо. 

Для ефективного функціонування енергопостачальних компаній, 
доцільно удосконалити управління дебіторською заборгованістю, яке 
базуватиметься на кредитній політиці з вирішенням питань, щодо терміну 
і обсягу надання кредиту та розміру знижки клієнтам. Змінення 
витратного підходу тарифоутворення на стимулююче регулювання, яке 
дасть змогу енергокомпаніям більше інвестувати в модернізацію мереж та 
нові енергопроекти, створить умови для залучення інвестицій в розвиток 
енергетичного комплексу та підвищення надійності енергопостачання, 
знизяться втрати електроенергії при передачі, а споживачі отримають 
більш високу якість послуг. 

Сьогодні, проблема ефективного функціонування енергопоста-
чальних підприємств залишається актуальною. В основному 
негативний вплив факторів спричинений фінансовою кризою в країні і 
повинен вирішуватись на рівні держави, але спроможність компанії та 
пошук нестандартних шляхів вирішення цих проблем, також  має 
значний вплив на ефективну діяльність компаній. 

 
1. Плакіда В.Т. Економічний механізм підвищення ефективності 

діяльності енергопостачальних підприємств. Автореф. дис.канд. 
економ. наук: 08.07.03. – Харків, 2016. – 20 с. 2. Єпіфанова І.М. , 
Панасюк Н.Г.  Основні проблеми розвитку енергопостачальних 
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компаній. [Електронний ресурс]–Режим доступу: 
http://economics.opu.ua/files/science/form_ek_rozv/2015/70.pdf  
3. Управління дебіторською заборгованістю у структурі оборотного 
капіталу підприємства М.М. Нашкерська [Електронний ресурс]–
Режим доступу:http://ena.lp.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/-
ntb/2674/24.pdf?sequence=1&isAllowed=y; 4. І. Коссе .Прозорість та 
економічна обґрунтованість тарифів на електроенергію – необхідна 
умова реформи енергетичного сектору України. [Електронний 
ресурс]–Режим доступу:http://www.irf.ua/files/ukr/programs/euro/-
pp_electric_tariffs_ukr_3.pdf. 
 

О.Л. Когутяк 
Науковий керівник – ст. викл. І.С. Стеців 

 
ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ МАЛИХ 
ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ СПОРТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 
У сучасних умовах господарювання малих підприємств, які 

надають широкий спектр послуг, спортивних комплексів зокрема, 
надзвичайно складно визначати та планувати їх собівартість,  у зв'язку 
з їх різноманітністю, різним рівнем рентабельності та специфікою 
самого обчислення собівартості послуг. До прикладу, вартість 
спортивного харчування та стандартних тренувань, які надають 
спортивні комплекси, обчислюються на основі різних показників: 
рівня БЖВ, виду продуктів у першому випадку та методики тренувань, 
наявності тренера та інших факторів у другому. Економічно 
обґрунтоване управління затратами, в свою чергу, дає можливість 
регулювати собівартість наданих послуг даного виду підприємства, а 
також здійснювати ефективне планування. Проте існує ряд проблем, 
пов'язаних із забезпеченням ефективності планування собівартості 
послуг, що обумовлює актуальність даного дослідження. 

Необхідність удосконалення управління системою витрат 
зумовила появу великої кількості різноманітних теоретичних підходів 
до вивчення даної проблеми. Так, наприклад, Т .Войтенко та Н.Во-
роная розглядають собівартість у ракурсі узагальнюючого якісного 
показника ефективності виробництва.[1]Таке визначення дозволяє 
зробити висновок, що управління нею дає змогу контролювати усі 
витрати та проводити оцінку результатів господарської діяльності 
підприємства. Найбільш узагальнююче визначення досліджуваному 
терміну дає Болюх М.А., який зазначає, що рівень собівартості вказує 
на досягнення та недоліки роботи не лише самого підприємства, а й 
його структурних підрозділів.[2] 
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Загалом ми погоджуючись із твердженнями вчених, проте 
вважаємо, що необхідно звернути увагу на ряд проблем, що не доз-
воляють у повній мірі використати зміст закладених у вищенаведені 
визначення понять у практичній діяльності підприємств загалом та 
спортивних комплексів зокрема. 

Проведене нами дослідження дозволяє виділити ряд проблем, що 
потребують вирішення, пов'язаних із плануванням собівартості послуг: 

1) На сьогодні немає єдиної методики визначення собівартості 
продукції у розрізі усіх галузей. Тому кожне підприємство з урахуванням 
своїх цілей та інтересів самостійно визначає правила розрахунку 
собівартості.  

2) Калькуляція собівартості  повинна відповідати галузевій специфі-
ці підприємства, а також особливостям організації його діяльності.  

3) Різноманітність послуг в межах галузевої специфіки, потребує 
унікального підходу до кожної з них, раціонального та економічно 
вигідного контролю витрат. 

Вищенаведене, у поєднані із постійною зміною економічного 
середовища, значною конкуренцією на ринку, є основними проблемами 
планування собівартості послуг, оскільки дане питання не є вивчене до 
кінця, що й сприяє нераціональному вибору методу оцінювання 
собівартості послуг. 

Тому, як висновок, ми вважаємо, що даний аспект економічної 
діяльності підприємств потребує додаткового опрацювання, створення 
стандартизованої, гнучкої методики планування собівартості послуг, 
яку можна буде пристосувати до динаміки економічного середовища і 
застосувати на практиці функціонування малих підприємств. 

На наш погляд вирішення виявлених проблем планування 
собівартості послуг загалом та послуг спортивних комплексів зокрема 
потребує реалізації наступних завдань:  

1) розробки та затвердження методичних рекомендацій щодо 
визначення планової собівартості послуг у розрізі галузей економіки. 

2) формування інформаційної бази щодо планових витрат у 
розрізі окремих або однорідних видів послуг. 

3) розробка економічно обґрунтованих планових коефіцієнтів 
розподілу загальновиробничих витрат підприємства. 

Таким чином ми досягнемо можливості попередження згаданих 
проблем до безпосереднього їх виявлення, уникнемо відмінностей 
визначення витрат на послуги порівняно з іншими підприємствами та 
створимо єдину систему калькуляції їх собівартості. 

 
1.Войтенко Т., ВоронаяН. Усе про облік витрат на виробничому 

підприємстві. – Х.: Фактор, 2005. – 266с. 2. Економічний аналіз: Навч. 
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посібник ⁄ М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.; За ред. 
акад. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: 
КНЕУ, 2003. – 556с. 
 

Р.І. Козевич 
Науковий керівник – к.е.н., доц. О.Я. Загорецька 

 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛ 

ЛЬВІВЩИНИ 
 

В соціально-економічному житті України сільські території 
займають особливе місце. На них проживає третина населення нашої 
держави і припадає 90% її площі. Але проблема невідповідності рівня 
розвитку українських сільських територій загалом світовому рівню й 
стандартам країн ЄС, поки що залишається нерозв’язаною. Це 
зумовлює необхідність пошуку адекватних інструментів забезпечення 
сталого розвитку сільських територій. Основними проблемами 
соціально-економічного характеру сільських територій є: безробіття; 
міграція сільського населення; алкоголізм; скорочення мережі закладів 
соціально-культурного призначення та зношеність їх матеріально-
технічної бази; відсутність (або незадовільний стан) садочків, шкіл; 
нестача ресурсів для забезпечення і відтворення виробничого 
потенціалу села; скорочення природного приросту сільського 
населення; неякісне і невчасне медичне обслуговування; повна або 
часткова відсутність побутового обслуговування; низький рівень 
торгового обслуговування; незадовільний стан доріг та транспортного 
сполучення; корупція («чорний» продаж земельних ділянок);  
зниження обсягів житлового будівництва. 

Внаслідок багатьох об’єктивних причин, сільські території 
Львівського регіону характеризуються монофункціональністю, що 
концентрується навколо сільського господарства, як основного виду 
діяльності та джерела доходів мешканців сіл. Сьогодні альтернативи 
сільському господарству на цих територіях є незначними, незважаючи 
на низьку дохідність та високу трудомісткість цієї діяльності. Це 
зумовлено  порівняно низькою щільністю розселення мешканців 
сільських місцевостей; відсутністю підтримки підприємницьких 
ініціатив та джерел інвестиційного забезпечення; відсутністю 
доступних можливостей професійної підготовки; недоступністю 
інформаційного забезпечення щодо альтернативних видів діяльності. 
Як наслідок посилюється міграція, що погіршує демографічну 
ситуацію сіл, знижуючи наявну частку населення у працездатному 
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віці,  та збільшуючи соціальне навантаження на ту частину зайнятого 
населення, що продовжує життя та економічну діяльність у селах. 

Сільське господарство сіл львівщини спеціалізується на 
виробництві картоплі, зернових, зернобобових, (Броди, Сокаль, 
Собанівка, Бережниця, Угринів, Великий), технічних культур  – цукрові 
буряки, льон (Бережниця, Угринів, Нові Стрілища, Фусів). Розвивається 
садівництво, бджільництво (Перемишляни), рибництво (Куровичі, 
Щирець, Ставчани, Яворів, Страдч, Угри), молочно-м'ясне скотарство, 
свинарство, птахівництво (Великий, Вороблевичі, Східниця, Забужжя).  

Сільськогосподарський потенціал здатний забезпечувати потреби 
не лише власного населення, але й формувати експорт агропромислової 
продукції, причому необхідним є зосередження не на сировинному 
експорті, а реалізації на зовнішніх ринках готової продовольчої продукції. 
Тому з позиції багатофункціонального розвитку сільських територій 
підтримка сільського господарства має бути одним з ключових напрямів 
державної політики. 

Використовуючи досвід Євросоюзу у сприянні розвитку 
несільськогосподарських видів економічної діяльності на сільських 
територіях Львівщини можна виділити основні потенційні їх напрями: у 
сфері будівництва, торгівлі, соціальних послуг. Також особливе місце 
належить сільському туризму - завдяки рекреаційно-туристичним 
можливостям, природним ландшафтам, історичним, архітектурним 
пам’яткам, озерам, лісам, рікам, горам, джерелам мінеральних вод тощо. 
Альтернативою сільському господарству є виробництво енергії на основі 
відновлювальних джерел; діяльність у сфері культури, мистецтва та 
національно-етнічної спадщини; розвиток соціальних послуг; здійснення 
віддаленого надання послуг (інформаційних, торгівельних, науково-
дослідних)  через використання мережі Інтернет. 

Села Львівщини мають значний потенціал багатофункціонального 
розвитку і при правильному його використанні та додатковій підтримці 
(інвестиційній, фінансовій, інфраструктурній, інформаційній), можуть 
розвинутися у самодостатні комплекси, де поява та розвиток одних видів 
бізнесу призведе до створення інших, тим самим створюючи передумови 
до постійної соціально-економічної еволюції місцевості. 

 
1. Відродження українського села: проблеми та шляхи їх 

вирішення. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: tp://www.nru.lviv.ua.  
2. Агросправник Львівської обл.[Ел. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.4sg.com.ua. 3. Головні проблеми українського села. [Ел. 
ресурс]. – Режим доступу: ua.comments.ua. 
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З.Р. Козіка 
Науковий керівник – к.е.н., доц. О.І. Гудзь 

 
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ ГНУЧКІСТЮ  
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Враховуючи темпи розвитку суспільства, економічна діяльність 

протягом останніх років зазнала значних змін, які спрямованні на її 
удосконалення та розвиток. Такі тенденції передбачають планування 
та управління стратегічною гнучкістю підприємства, як одного із 
найважливіших чинників конкурентних переваг. На даний час, 
дослідженням цієї проблеми займається багато вітчизняних та 
зарубіжних науковців, зокрема такі як: І. Ансофф [1], Т.В. Божидарнік 
[2], І. Демків [4], М.В. Ситницький [5], О.В. Шатілова [6] та інші, які 
описують способи управління стратегічною гнучкістю з метою 
досягнення позитивного ефекту в практичній діяльності підприємства. 

Система управління стратегічною гнучкістю підприємства, 
містить сукупність елементів підприємства, відносин і взаємозв’язків 
між ними, які передбачають реалізацію поставлених цілей із 
врахуванням змін зовнішнього середовища. Здатність такої системи 
ефективно працювати забезпечується різноманітними організаційно-
технічними заходами. При цьому, стратегічна гнучкість підприємства 
передбачає оптимізацію його діяльності загалом, яка спрямована на 
комбінацію тих напрямів розвитку, які є найбільш вигідними. 

Мета стратегічної гнучкості полягає у забезпеченні ефективного 
адаптування підприємства до змін ринкових умов. При чому, адаптація 
підприємства передбачає структурну зміну портфелю бізнес-напрямків 
діяльності. Під стратегічною гнучкістю підприємства слід розуміти 
спрямованість на зниження чутливості підприємства за допомогою поділу 
ризиків між окремими видами його діяльності, а також здатність 
координувати його цілі для адаптування до потреб ринку з найвищою 
ефективністю. Ця ефективність базується на передбаченні змін у 
середовищі функціонування (внутрішнього і зовнішнього). Серед 
основних складових системи управління стратегічною гнучкістю 
підприємства є підсистеми, якими виступають контур зору й аналізу 
даних і контур методично-інформаційного забезпечення. Щодо 
останнього, то він призначений для розробки й обґрунтування теоретико-
методичного забезпечення ефективності управління кожним з елементів 
стратегічної гнучкості [3, с.105-112]. Наступною складовою є контур зору 
й аналізу даних, який містить обсяг організаційних заходів, які 
спрямованні на підвищення рівня управління стратегічною гнучкістю 
підприємства. У практичній діяльності, цей контур передбачає 
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стратегічну розробку заходів та ідентифікацію резервів підвищення 
стратегічної гнучкості, щодо складових діяльності підприємства, а саме: 
маркетинг, виробництво, фінанси, інвестиційно-інноваційна діяльність, 
організаційно кадрова діяльність. 

Отже, управління стратегічною гнучкістю підприємства значно 
впливає на його діяльність і забезпечує підвищення рівня конкуренто-
спроможності та сприяє ефективному розвитку у довгостроковій 
перспективі. Також її використання є доцільною, оскільки забезпечує 
ефективність управління, оперативність й результативність, які досягає 
підприємство за допомогою використання інструментів, якими 
виступають контур зору й аналізу даних та контур методично-
інформаційного забезпечення. 

 
1. Ансофф І. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 

1989. – 319 с. 2. Божидарнік Т.В. Управління гнучким розвитком 
підприємств в трансформаційній економіці: Стратегічний аспект: 
автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.01 / КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 
2003. – 21с. 3. Григораш О.В. Управління економічним потенціалом 
торговельних підприємств: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами / Оксана Володимирівна Григораш. – 
Донецьк, 2013. – 203 с. 4. Демків І. Розвиток понятійного апарату 
управління гнучкістю підприємства / І. Демків // Економічний аналіз. – 
2010. – Вип. 5. – С. 80-82. 5. Ситницький М.В. Управління 
стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України: 
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Максим Васильйович Ситницький. -
К., 2008.-218 с. 6. Шатілова О.В. Оцінка рівня стратегічної гнучкості 
підприємства / О.В. Шатілова // Формування ринкової економіки 
[Електронний ресурс]: зб. наук. праць. – Спец. вип.: у 2 ч. Економіка 
підприємства: теорія і практика / М-во освіти і науки України, ДВНЗ 
"Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"; відп. ред. А. Ф. Павленко. – 
К. : КНЕУ, 2010. – Ч. 2. — С. 195–203. 
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Науковий керівник- к.е.н., ст. викл. І.С.Стеців 

 
ОПТИМІЗАЦІЯ СОБІВАРТОСТІ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

На сьогодні переважна більшість населення користується 
мобільними пристроями. Проте на українському ринку надзвичайно 
мало мобільних пристроїв вітчизняних виробників, які могли б вести 
достойну конкуренцію навіть з китайськими товаровиробниками. 
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Основна проблема українського виробництва мобільних пристроїв 
полягає у масовій закупівлі іноземних комплектуючих, що негативно 
відображається на можливості оптимізації собівартості продукції 

Проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції 
постійно перебувають у центрі уваги багатьох відомих учених. Значну 
увагу їм приділено в працях таких економістів: Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. 
Голова‚ З.В. Гуайлюка‚ В.І. Єфіменка‚ Б.М. Литвина, Ю.Я. Литвина‚ 
М.Р. Лучка‚ М.С. Пушкаря‚ В.В. Сопка‚ М.Г. Чумаченка та ін. 
Вагомий вклад у розвиток методологічних питань собівартості 
продукції зробили зарубіжні вчені: О.П. Аксененко‚ П.С. Безруких‚ Р. 
Вандер Віл‚ Фандель Гюнтер‚ К. Друрі‚ В.Ф. Палій‚ Т. Скоун‚ В.І. 
Ткач‚ Д. Фостер‚ Ч.Т. Хорнгрен‚ А. Яругова та ін. Отримані протягом 
багатьох років результати теоретичних і практичних розробок із 
проблем удосконалення собівартості продукції мають велике значення 
для розвитку вітчизняної теорії обліку витрат і калькулювання 
собівартості. Проте дослідження діючої методики собівартості 
продукції на під- приємствах свідчать‚ що вона неповною мірою 
відповідає сучасним умовам господарювання загалом та підприємств з 
виробництва мобільних пристроїв зокрема. В ході дослідження 
встановлено, що основним внутрішнім чинником зростання цін на 
продукцію є висока собівартість її виробництва, яка визначається: 
недостатнім технічним і технологічним оснащенням підприємств, 
закупівлі дорогих комплектуючих іноземного виробництва, поряд із 
реальною можливістю виготовлення їх безпосередньо в межах 
підприємства Для прикладу розберемо минулорічну українську 
новинку Pixus Hit, ціна якого становить 1600 грн.:(30.12.2016). 
Основною комплектуючою мобільного пристрою є його процесор 
Mediatec MT6580A, китайського виробництва. Наступною не менш 
важливою та вартісною комплектуючою є графічний прискорювач. 
Тут наші співвітчизники також вирішили закупитися у норвежців 
використавши Mali-400 MP. Щодо операційної системи, то 
вітчизняний виробник надав перевагу застосуванню системи Android 
американського виробництва. 

Вищенаведене вказує значну прогалину у виробничій сфері 
вітчизняних підприємств з одного боку і існування виробничої ніші, 
яка на сьогодні є недостатньо дослідженою. Це означає, що українське 
виробництво телефонних комплектуючих змушує вітчизняних 
виробників замовляти складові закордоном, цим самим платити немалі 
кошти за доставку цих деталей. На наш погляд,  вирішення цієї 
проблеми полягає у власному виробництві, в межах нашої держави, 
яка володіє значним науковим потенціалом, реалізація якого зможе 
започаткувати створення власних процесорів, дисплеїв, камер, тощо. 
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Проведення дослідження дає підстави вважати, що оптимізація 
собівартості мобільних пристроїв вітчизняного виробництва потребує 
реалізації наступних завдань: 1. Підвищення технічного рівня 
виробництва, зокрема впровадження нової прогресивної технології, 
підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів; 
розширення масштабів використання й удосконалення техніки і 
технології, що застосовується; краще використання сировини та 
матеріалів; 2. Поліпшення організації виробництва і праці, тобто 
удосконалення управління виробництвом і скорочення витрат на 
нього; упровадження наукової організації праці; покращення 
використання основних виробничих фондів; поліпшення матеріально-
технічного забезпечення; скорочення транспортно-складських витрат 
тощо; 3. Зміна обсягу виробництва, що зумовлює відносне скорочення 
умовнопостійних витрат внаслідок зростання обсягу виробництва; 4. 
Зміна структури, асортименту та поліпшення якості продукції. 

 
1. Гетьман О. О., Шаповал В. М.Економіка підприємства: Навч. 

посіб. — 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 
Електронний ресурс. Режим доступу - 
pidruchniki.com/10480304/ekonomika/ponyattya_sobivartosti_produktsiyi.2
. Збірник науково-технічних праць. Оптимізація собівартості 
продукції підприємства Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2011/21_1/326_Gor.pdf (електронний 
ресурс). 3. Стартували продажі смартфона українського 
виробництва. Антикор Електронний ресурс. Режим доступу: 
https://antikor.com.ua/articles/121324-
startuvali_prodahi_smartfona_ukrajinsjkogo_virobnitstva. 

 
О.В. Костюкович  

Науковий керівник – к.е.н доц.Симак А.В. 
 

СЬОГОДНІШНІ РЕАЛІЇ РИНКУ ПРАЦІ 
 

Ринок праці є найскладнішою та найдинамічнішою складовою 
сучасної ринкової економічної системи. Тут поєднуються інтереси 
роботодавців та найманих працівників при визначенні ціни праці та 
умов її функціонування. Ринок праці поєднує в собі соціальні, 
економічні та політичні проблеми. Його стан безпосередньо залежить 
від  економічної ситуації в країні, розвитку підприємництва та держави 
загалом, а також від активності населення в економічній діяльності. 

На сьогоднішній час на ринку праці  склалася найсприятливіша 
ситуація за останні три роки. Загальна кількість пропозицій роботи в 
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квітні 2017р. порівняно з січнем 2016р. збільшилася на 45% [1].  Крім 
того,  з квітня 2017р. традиційно зростає кількість сезонних вакансій та 
варіантів тимчасової роботи як для спеціалістів з досвідом роботи, так 
і без нього [2].  

Цікавим є те, що відсоток вакансій робочих спеціальностей та 
домашнього персоналу зріс на 143%  в 2017 році порівняно з 2016р. На 
87% зросли вакансії у сфері будівництва та архітектури та на 71% у 
сфері готельно-ресторанного бізнесу, яка зазвичай входить у трійку 
лідерів за кількістю пропозицій роботи [1]. До найповільніше 
зростаючих за кількістю вакансій професійних сфер - увійшли   наука 
та  освіта, некомерційні організації та нерухомість. Тому, знайти 
роботу спеціалістам в цих галузях буде значно складніше. Сфера 
гостинності, особливо в Києві, Одесі та Львові, повинна стати ще 
більш прибутковою та перспективною в наступному 2018 році. 

Значна конкуренція на ринку праці спостерігається у сфері 
видобутку сировини: на кожну вакантну посаду тут претендують 12-13 
осіб [4].  Не менш гострою є конкуренція серед працівників сфери 
ТОП-менеджменту. Доволі важко знайти роботу студентам та 
спеціалістам без досвіду роботи та трудового стажу. У переліку 
професійних сфер, де конкуренція найнижча, це - страхування, 
інсталяція і сервіс, консультування, медицина. 

Активність роботодавців залежить не тільки від сфери 
діяльності, а й від регіону. Так у 2017 році найбільш динамічно 
кількість вакансій зростала в Закарпатській, Полтавській, Черкаській, 
Миколаївській, Хмельницькій і Сумській областях [1]. Щодо прогнозів 
на найближче майбутнє, роботодавці не беруться з впевненістю 
обіцяти подальше підвищення зарплат. Більше половини з них 
зазначають, що схильні мотивувати не всіх без винятку, а лише 
найцінніших кадрів. Тих співробітників, які виконують плани і 
показують високу результативність праці.  

Але, на жаль, на сьогоднішній час українські підприємства 
відчувають дуже великий дефіцит працівників. Люди цілими бригадами 
звільняються і виїжджають закордон. Бракує робочих спеціальностей: 
металургів, машинобудівників, шахтарів, також не вистачає офіціантів, 
підсобних робітників, швачок, які масово виїхали на роботу в Польщу, 
Чехію, Росію. Всіх їх приваблює велика заробітна плата. А це в 
майбутньому може призвести до того, що українцям самим прийдеться 
запрошувати на роботу мешканців інших країн. І вже на сьогодні 
українські роботодавці намагаються, щоб на їхніх підприємствах 
заробітна плата була конкурентоспроможною щодо Польщі.  

Отже, можна зазначити що сьогодні ринок праці України 
готовий запропонувати безліч перспектив тим, хто шукає роботу та 
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готовий працювати. Також не варто забувати про філософію відомого 
українського мислителя Григорія Сковороди, який ввів поняття 
“сродної праці”, адже лише тоді коли кожен буде займатися працею 
яка призначена йому, можна досягти гармонії та розквіту нашої 
держави. 

 
1.ТОП-10 сфер, в яких кількість вакансій в квітні 2017 року 

зросла найбільше. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
tsn.ua 2. Хто заробляє найбільше і які чекають сюрпризи в 2017-у: 
ситуація на ринку праці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http:// ukr.segodnya.ua. 3. Тернопіль Vs Київ: Скільки чого собі можна 
дозволити на середню зарплату в обох містах. [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http:// www.0352.ua. 4. Барометр ринку праці 
України: головні тенденції I кварталу 2017 року. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http:// hh.ua 

 
Н.Л. Кравців 

Науковий керівник – к.е.н., доц. С.Й. Воробець 

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ  
В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ  НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 

В умовах все жорсткішої конкуренції на ринку товарів та послуг у 
бізнесу з’явилась потреба в адекватних системах інформаційної 
підтримки прийняття управлінських рішень. Одним з важливих напрямків 
розвитку  таких системи бізнес-аналітики. Переважна більшість систем на 
цьому ринку програмних продуктів не є у повній мірі системами бізнес-
аналітики. За своєю функціональністю їх з великою вірогідністю можна 
віднести до  автоматизованих систем звітності. Одним з кращих 
інструментів у сфері бізнес-аналітики є QlikView. ЇЇ перевага обумовлена  
рішеннями як в області  технологій обробки даних, так і способами 
представлення результатів  кінцевому користувачеві.  Унікальність 
технології  базується на  асоціативній моделі обробки даних в оперативній 
пам'яті,  а також вбудованій  підтримці мобільних пристроїв. Така 
технологічна платформа QlikView не має аналогів на сучасному ринку 
інформаційних технологій. Прикладне рішення в системі QlikView  
представляється  кінцевому користувачеві в виді таблиць, графіків і  за 
кількістю форм її відображення жодна з аналогічних систем в цьому 
сегментів не може з ним конкурувати. Реалізація прикладного рішення в 
системі передбачає виконання ряду послідовних кроків. Першим з них 



 703 
 
є одержання вхідної інформації для подальшої її обробки. Особливістю 
технології є те. що система дозволяє на вході працювати з самими різними 
форматами даних, починаючи з класичних баз даних ERP,  CRM – систем, 
електронних таблиць, текстових даних в *.txt чи *.log - форматах і 
закінчуючи не достатньо структурованими даними, які використовуються 
в web-сервісах., зокрема форматах *.html чи *.xml. [1] Важливо, що вся 
вхідна інформація обробляється в оперативній пам’яті, що забезпечує 
високу швидкість її обробки. Висока швидкість забезпечується ще й тим, 
що одночасно реалізуються високоефективні технології її стиснення і 
підтримка асоціативної моделі даних. Асоціативну модель даних слід 
розуміти як побудову системи асоціацій даних представлених у 
оперативній пам’яті.  Така модель даних має суттєві переваги перед 
моделями даних, які підтримуються в нинішніх OLAP-системах і які 
реалізуються в виді кубів пам’яті з наперед визначеними його 
вимірюваннями (осями).  В таких кубах памяті реалізується попередньо 
визначена   навігація по структура даних. Тоді як в асоціативних моделях, 
підтримуваних  QlikView  забезпечується навігація по попередньо 
визначеній структурі даних в найширших їх представленнях. Засобами 
OLAP-систем створюються самі різноманітні звіти, які представляються 
кінцевому користувачеві. Їх недолік полягає в тому що кінцевому  
користувачеві представляється вже сформована  точка зору на предмет 
аналізу при строго попередньо визначеній структурі даних і його 
навігаційному алгоритму.   Тим самим не забезпечується повнота аналізу 
досліджуваної проблеми. Суттєвою перевагою використання 
асоціативних моделей даних в QlikView є використання повної структури 
даних при аналітичних дослідженнях. Переваги в  технологічності роботи 
з системою полягають в тому, що її можна використовувати як на 
невеликих підприємствах у вигляді локальних прикладних рішень так і 
великих фірмах, використовуючи серверні технології, які одночасно 
забезпечують можливості розмежування доступу до прикладних рішень 
шляхом   аутентифікації користувача, авторизації доступу до даних, 
оперативного вирізання даних «на льоту» так і можливості їх 
масштабування. QlikView забезпечує одночасно простоту рішення 
аналітичних задач без створення яких-небудь проміжних баз даних і  їх 
масштабованість від нескладних рішень на рівні окремого структурного 
підрозділу до аналітичних рішень у рамках великого підприємства з 
прозорою видимістю вихідних джерел інформації. Наприкінці слід 
відмітити, що в рамках цієї системи реалізуються технології Big Data. 
Особливістю таких технологій є не тільки великі об’єми інформації, але й 
те, що ця інформація  дуже швидко змінюється. Зрозуміло, що для цього в 
системі вибудовується асоціативна модель даних з використанням 
системи запитів до даних, що зберігаються на зовнішніх носіях. Тим 
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самим програмна платформа QlikView є потужним інструментом 
вирішення будь-яких аналітичних задач незалежних від їх алгоритмічної 
складності і обсягів вхідної інформації. [2] 

1. QlikView за 8 кроків. С. Полехін. [Електронний ресурс].  - 
Режим  доступу: https://www.youtube.com/watch?v=QIlPt2RZoWo2.  
Аналіз фінансів підприємства з допомогою QlikView. Д. Замуренко.  
[Електронний ресурс].  - Режим  доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=JM5Xo2w018s 3. Можливості  
QlikView для виробничого підприємства. О. Космінський. 
[Електронний ресурс].  - Режим  доступу:  
https://www.youtube.com/watch?v=j7HWvz-Ieok 
 

І.О. Красій  
Науковий керівник – к.е.н. , доц. Панченко А.В. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУРСУ ДОЛАРА В УКРАЇНІ 

 
Долар США є основною резервною та найпоширенішою 

валютою у світі. Дві третини світових національних валютних запасів 
сформовані у доларах США. Також від  40  до 60% [1]  фінансових 
операцій у світі, обчислюються в американських доларах. Вартість 
долару залежить від двох чинників: економічна ситуації в Америці і 
вартості євро. Ці дві валюти є взаємопов'язані: якщо дорожчає одна — 
підвищує свої ставки й інша, при помітному знеціненні долара, і євро 
зменшує вартість.  

Стабільність національної грошової одиниці забезпечує 
економічну безпеку держави, цінову стабільність та визначеність у 
процесі прийняття рішень для всіх суб'єктів економічної діяльності [2]. 

При цьому гривневий курс до американського долара 
Національний Банк України розраховує, як середньозважений курс 
продавців і покупців на українському міжбанківському ринку валюти 
за попередній робочий день з можливим відхиленням на 2%. 

Метод встановлення курсу долара полягає у визначенні 
паритету купівельної спроможності. Тобто, ціна товару в США 
повинна бути рівна ціні товару на Україні, тому співвідношення ціні 
визначає курс обміну гривні на американський долар. Відповідно, 
якщо D – ціна в гривнях визначеного товару, а F – його ціна в США, 
тоді відношення ціні є тим курсом, за яким гривню обмінюють на 
долар, заради купівлі даного товару: S = D/F [1]. 

Забезпечення стабільності національної грошової одиниці – 
гривні, є основною функцією Національного банку України, згідно зі 
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ст. 99 Конституції України. Проте, з початку 2014 року відбувається 
різке знецінення гривні у співвідношенні до американського долара. 
Порівняно з 2014 роком курс долара зріс більш в 3 рази і станом на 
10.2017 р. склав 27 грн. за 1 долар США. Це в свою чергу негативно  
впливає на інвестиційну діяльність та довгострокове кредитування. 

 
1.Забезпечення стабільності грошової одиниці [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://kursyvalyut.victana.lviv.ua/kurs-
dolara-ssha.    2. Причини падіння курсу гривні[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:http://infolight.org.ua/content/dinamika-kursu-dolara.   

 
М.А. Кулик 

Науковий керівник – к.е.н., доц. В.І. Довбенко  
 

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ  
В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ МКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»  

 
Діяльність теплопостачальних підприємств регулюється 

державою. Їх існуюче монопольне становище не сприяє підвищенню 
ефективності виробництва, зниженню собівартості теплової енергії, не 
покращує якості послуг і не сприяє оновленню основних фондів. 

В Україні ринок централізованого теплопостачання складають 
комунальні підприємства, що об’єднують виробництво, транспорту-
вання та постачання теплової енергії, а також надають своїм спожива-
чам послуги з гарячого водопостачання та опалення [1].  

Одним з типових теплопостачальних підприємств є Львівське 
міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго». Станом на 
сьогоднішній день підприємство не в змозі надавати населенню якісні 
та недорогі послуги, так як близько 50% систем теплопостачання, що 
їх використовує підприємство, виготовлені ще за радянських часів.  
Існуюча економічна ситуація не дозволяє підприємству здійснювати 
капіталовкладення в оновлення основних засобів. Вартість енергоре-
сурсів, зокрема природного газу неупинно зростає. Відповідно 
зростають і тарифи на комунальні послуги для населення. Ресурси, що 
використовує підприємство (газ, вугілля) не є відновлювальними та 
негативно впливають на екологію міста. Тому на сьогодні важливим 
завданням є реалізувати останні досягнення науково-технічного 
прогресу на підприємстві. Необхідно підвищити ефективність роботи 
підприємства, зменшити рівень викидів в атмосферу, а також суттєво 
покращити якість послуг, що надаються.  

Для цього потрібно: 
− впроваджувати на підприємстві інноваційні технології та 

обладнання; 
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− підвищити технологічний рівень існуючих систем теплопоста-
чання; 

− забезпечити заміщення природного газу біопаливом та іншими 
альтернативними джерелами енергії; 

− удосконалити організаційну структуру управління 
підприємством та підвищити ефективність управління інноваційними 
процесами на підприємстві; 

− підвищити кваліфікацію та рівень мотивації працівників;  
− наростити потенціал сектору виробництва і заготівлі біопалива 
− забезпечити розвиток систем теплопостачання на основі 

оптимального поєднання в межах міста різних видів теплопостачання 
(централізованого, автономного, індивідуального) [2]. 

Повний перехід підприємства на відновлювальні джерела енергії 
потребує великих витрат часу та грошових коштів, тому порядок дій щодо 
запровадження інновацій слід чітко обґрунтувати [3]. 

У зв’язку із великим рівнем зношеності устаткування доцільно 
частину споживачів тепла від об’єктів із застарілим обладнанням у 
плановому порядку перевести на режим самозабезпечення. На решті 
проблемних об’єктів у процесі реконструкції слід замінити існуюче 
теплогенеруюче обладнання на високоефективне сучасне, яке 
дозволить експлуатувати його в автоматичному режимі без постійної 
присутності чергового персоналу. Також для забезпечення зменшення 
втрат води при її транспортуванні до споживачів необхідно замінити 
30% трубопроводів, нормативні терміни яких вже вичерпано і 
подальша експлуатація яких є надто витратною.  

Отже, станом на сьогодні галузь теплопостачання України має 
великі резерви щодо покращення своєї діяльності. Основною пробле-
мою, що гальмує розвиток цієї галузі є недосконалість законодавства в 
сфері теплопостачання та жорсткий контроль держави над тепло-
енергетичними підприємствами, що не сприяє підвищенню 
ефективності їх діяльності та не покращує якості їх послуг.  

Розвиток галузі теплопостачання на засадах енергозаощадження 
та використання передових технологій в Україні сприятиме захисту 
економічних інтересів споживачів теплоенергії, оздоровленню сектору 
централізованого теплопостачання, підвищенню ефективності роботи 
теплоенергетичних підприємств, створенню нових робочих місць в 
секторі заготівлі біопалива на місцевому рівні, покращенню стану 
економіки, а також залученню відновлюваних джерел енергії, що дасть  
змогу покращити екологічну ситуацію в Україні.  

 
1. Закон України «Про теплопостачання» // Офіційний портал 

Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2633-15 2. Концепція реформування 
теплоенергетики // Урядовий портал України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250208533 3. 
Шевцов А. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в Україні 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://old.niss.gov.ua/Monitor/november08/2.htm 

 
Н. І. Лемко  

Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Мусійовська О.Б. 
 

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 

За останні кілька років тема інновацій заполонила всесвіт. У 
впровадженні інновацій вбачається розвиток і головна умова для 
виживання підприємств. 

Український бізнес мало цікавиться суттю глобальних процесів, 
роллю інновацій та можливостями їх запровадження, тому 
інноваційний потенціал України постійно зменшується. За рівнем 
технологічності українська промисловість на третину позаду від 
показників ЄС, за часткою хай-тек-продукції в експорті відстає у 
чотири-вісім разів, за енергоефективністю — у десятеро. Завдяки 
введенню нових технологій приріст ВВП становить 0,7% проти 60-
90% у розвинених країнах [1]. 

Протягом 1991-2016 рр. освоєння нових видів техніки 
скоротилося в 14,3 рази, а частка інноваційно-активних промислових 
підприємств — у п'ять разів. 

У глобальному рейтингу інноваційності Global Innovation Index 
у 2017 році зайняла 50 місце(загалом у рейтингу заявлено 127 країн), 
причому за окремими компонентами індексу — «інноваційні зв'язки» 
(63 місце), «засвоєння технологій» (72 місце), «креативні товари і 
послуги» (77 місце), «вплив знань» (92 місце) — український бізнес 
перебуває на дуже низьких позиціях. Не дивно, що і в рейтингу 
глобальної конкурентоспроможності Global Competitiveness Index 
країна посіла 85 місце із 138  [1]. 

Загальна сума витрат на інноваційну діяльність протягом 2012-
2016 рр. зросла з 11480,6 млн. грн. у 2012 році до 23229,5 млн. грн. у 
2016 році, тобто на 11748,9 млн. грн., що становить 52,85%. Кількість 
підприємств, що займалися інноваціями також зросла (з 17,4% у 2012 
р. до 18,9% у 2016 р.), що складає 1,5%. Зокрема, найбільшу частину 
коштів вкладається у дослідження і розробки та придбання машин 
обладнання та програмного забезпечення. Згідно статистичних даних, 
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спостерігаємо позитивну тенденцію в інноваційному розвитку, 
оскільки витрати на інноваційну діяльність зростають, питома вага 
підприємств в загальному обсязі підприємств, які займалися 
інноваціями також зростає, однак рівень інноваційності України є 
досить низьким. 

Практично єдиним джерелом фінансування інноваційної 
діяльності в Україні залишаються власні кошти, при тому, що у 
більшості підприємств не вистачає власних фінансових ресурсів на 
підтримання поточної діяльності, не кажучи вже про розвиток.  
Спостерігається значне зростання вкладених власних коштів з 63,9% у 
2012 р. та 94,86% у 2016 р., тобто на 30,96%. Проте, бачимо спад в 
фінансуванні з державного бюджету з 224,3 млн. грн. у 2012р. до  
179,0 млн. грн. у 2016 р. (45,3 млн. грн.). Звичайно, бюджетні ресурси, 
тим більше за умов сучасної системної кризи, обмежені, але державні 
програми повинні відігравати важливу роль у комерціалізації ідеї і 
впровадженні інновації. Фінансування за рахунок коштів іноземних 
інвесторів зменшилось з 994,8 млн. грн. у 2012р. до 23,4 млн. грн. у 
2016 р. (971,4 млн. грн.). Недовіра з боку інвесторів у вкладення 
коштів у вітчизняний інноваційний бізнес вимагає подальшого 
виявлення і детального розгляду існуючих перепон цьому процесу. 

Необхідним і важливим є збільшення і розширення існуючих 
джерел фінансування інноваційної діяльності. Варто створювати 
умови для стимулювання залучення як вітчизняних, так і іноземних 
інвесторів до фінансування інноваційних підприємств. Потрібно 
сприяти практичній реалізації усіх нормативно-правових документів, 
які були розроблені для активізації інноваційного процесу на макро- та 
мікрорівні. 

За результатами здійсненого дослідження необхідно відмітити 
низький рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств, що 
зумовлений невдалими реформами у сфері інноваційного розвитку, а 
також низькими фінансовими можливостями суб’єктів господарю-
вання, які використовують для реалізації інноваційних проектів власні 
фінансові ресурси.  

 
1. Інновації або смерть: як бізнесу вижити на тонучому кораблі 

"Україна" [Електронний ресурс]- Режим доступу: 
https://www.epravda.com.ua/publications/2017/08/16/628080/2. Державна 
служба статистики України [Електронний ресурс]- Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.htm
l 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
ПІДПРИЄМЦІВ В УКРАЇНІ  

 
В Україні формою господарської діяльності без реєстрації 

юридичної особи є фізична особа – підприємець.  
Фізичні особи – підприємці (ФОП) працюють на таких двох 

системах оподаткування: спрощеній і загальній. Спрощена включає 
ставку єдиного податку(ЄП) та єдиного соціального внеску(ЄСВ), 
загальна включає податок на доходи фізичних осіб(ПДФО), військовий 
збір та єдиний соціальний внесок(ЄСВ).  У відповідності до податкового 
кодексу України нами було згруповано основні відмінності у системі 
оподаткування ФОП (табл. 1, 2). 

Таблиця 1 
Характеристика спрощеної системи оподаткування ФОП 

Характеристика Група ФОП 1 Група ФОП 2 Група ФОП 3 

Вид діяльності 

можуть 
займатися 
виключно 
торгівлею або 
наданням 
побутових 
послуг 
населенню 

надання послуг,  у т.ч. 
побутових, платникам 
єдиного податку 
та/або населенню, 
виробництвом та/або 
продажем товарів, 
діяльністю у сфері 
ресторанного 
господарства 

будь-який вид 
діяльності, 
окрім  

заборонених 
Податковим 
кодексом   

Праця найманих 
осіб 

не мають 
права 

не більше 10 осіб 
одночасно необмежене 

Обсяг доходу 
протягом 
календарного 
року 

не перевищує 
300 000 грн 

не перевищує 
1 500 000 грн 

не перевищує 
5 000 000 грн 

Право бути 
платником ПДВ не має права не має права може бути 

платником ПДВ 

Ставка ЄП 

до 10% 
прожиткового 
мінімуму 

(168,4 грн) 

до 20% мінімальної 
заробітної плати 
(до 640,00грн) 

3% доходу для 
платників ПДВ 
5% доходу для 
неплатників 
ПДВ 

Ставка ЄСВ 

½ від 22% 
мінімальної 
заробітної 
плати, тобто 

352грн 

22% мінімальної 
заробітної плати(ЗП), 
тобто 704грн 

22% 
мінімальної 
заробітної 
плати(ЗП), 
тобто 704грн 
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Слід зауважити, що на спрощеній системі оподаткування  не 
можуть працювати  суб'єкти господарювання, які здійснюють зокрема:  
проведення азартних ігор, обмін іноземної валюти, виробництво, 
експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів; видобуток, виробництво, 
реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; видобуток, 
реалізацію корисних копалин; діяльність у сфері фінансового 
посередництва; діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської 
діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);  
діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату; технічні 
випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту та ін. [1]. 

 
Таблиця 2 

Характеристика  загальної системи оподаткування ФОП 

Характеристика Пояснення  
Вид діяльності будь-який 
Право використовувати працю 
найманих осіб Необмежене 

Обсяг доходу протягом 
календарного року обмежень не передбачено 

Право бути платником ПДВ 
мають право; 
обов’язково при перевищенні 300 000 
грн доходу за останні 12 місяців 

Ставка податку на прибуток 18% 
Військовий збір 1,5% 

Ставка ЄСВ 

22% чистого прибутку, проте не менше 
22% мінімальної ЗП, тобто 704грн і не 
більше 22% 25 прожиткових мінімумів, 
тобто 9262грн.  

 
З даних таблиць можна зробити висновок, що підприємствам, 

для яких характерний високий рівень прибутку, вигідніше обирати 
спрощену систему оподаткування, бо є фіксована ставка податку. Для 
підприємств, в яких високий рівень витрат, вигіднішою буде загальна 
система оподаткування, оскільки розмір податку залежить від 
прибутку. Отож, можна зробити висновок, що до вибору системи 
оподаткування слід ставитись розсудливо і не поспішаючи, зважувати 
всі переваги і недоліки, а також враховувати всі деталі. 

 
1.Податковий кодекс України (ПКУ) 2017 (Редакція від 10.09. 2017). 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ  У ЗОВНІШНІЙ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 
Після набуття Україною незалежності одним із здобутків 

демократизації суспільного життя стало зняття обмежень на перетин 
державного кордону, що призвело до зростання зовнішньої міграції 
українців, і має як позитивний так і негативний вплив на соціально-
економічний розвиток країни.  

Перевагами міграції  є: (1)  покращенню якісних характеристик 
населення та робочої сили; (2) мігранти, які пропрацювали певний час у 
країнах із розвиненою ринковою економікою, є носіями інноваційних ідей 
і  реемігруючи сприяють розвитку економіки країни-донора; (3) зовнішня 
трудова міграція українських громадян за умови домінування її 
циркулярної складової збільшує вигоди  українського суспільства і 
держави, оскільки надходження грошових переказів з-за кордону 
зростають, оскільки емігранти надсилають кошти своїм сім’ям чи з часом 
повернуться на батьківщину. 

Протягом більшої частини періоду незалежності України 
зовнішня міграція вважалася позитивним чинником, що мінімізувала 
напругу на вітчизняному ринку праці знижуючи безробіття та формуючи 
значну частку валютних надходжень від мігрантів. Проте, масова міграція 
кваліфікованих українців, сприяла погіршенню трудоактивного 
потенціалу та стримуючим фактором розвитку країни. 

Зовнішня трудова міграція протягом 1990-х рр. до початку 2014 
р. була домінуючим видом міграційних переміщень. Вимушена міграція 
(якщо не рахувати поодиноких випадків) розпочалася після початку 
воєнної операції на Донбасі. У 2014 р. сальдо міграцій населення України 
без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя 
становило +22,6 тис. осіб, у 2015 р. воно зменшилося  до 14,3 тис. осіб [1] 
переважно внаслідок зменшення кількості прибулих. Статистичні дані 
УВКБ ООН, свідчать про те, що починаючи із 2014 році кількість 
українських громадян, які  клопотали про статус біженця становить майже 
400 тис. осіб, крім того ще понад 700 тис. осіб  перебувають у цих країнах 
на інших підставах [2]. 

Сьогодні Україна у Європі є  однією з найбільших країн-донорів 
трудових ресурсів.  Основним чинником є високий рівень безробіття 
(зокрема, прихованого), поширення практики затримки виплат заробітної 
плати і низьких можливостей достатньо оплачуваної зайнятості на 
вітчизняному ринку праці.  

Проведені опитування свідчать, що в Україні відбувається 
пожвавлення інтенсивності зовнішньої трудової міграції, яка все частіше 
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охоплює осіб, що мешкають за межами Західного регіону, особливо 
городян і, зокрема, столичних жителів. Активізація трудових поїздок за 
кордон є безпосереднім наслідком економічної кризи, яка охопила 
Україну. А масштаби зовнішньої трудової міграції можуть бути оцінені у 
2,2–2,3 млн. осіб [4]. 

Якщо зовнішня трудова міграція до сусідніх країн (Польщі, Чехії, 
Угорщини, Росії) зазвичай має циркулюючий характер – періодичні 
поїздки на нетривалий термін з постійним поверненням в Україну, то 
заробітчани, які працюють в Італії, Іспанії, Португалії та Німеччині, 
зазвичай є довгостроковими мігрантами [5]. Негативним чинником 
зовнішньої міграції останніх років є зростання кількості мігрантів, що 
залишаються у країнах-реципієнтах, та сприяють виїзд дітей трудових 
мігрантів закордон.   

Тобто у короткостроковій перспективі очікується зростання 
інтенсивності зовнішньої трудової міграції та переорієнтації міграційного 
потоку з Росії на країни ЄС, збільшення частки кваліфікованих фахівців та 
молоді серед трудових мігрантів, зростання кількості мігрантів з 
неурегульованим статусом та посилення тенденції переходу тимчасової 
трудової міграції у постійну форму. Однак, зростання відсотка переходу 
тимчасових трудових міграцій у постійну форму, викликає загрозу для 
майбутнього демографічного розвитку країни. Тому в сучасних умовах 
стратегічними напрямами державної політики у міграційній сфері має 
стати активізація політики рееміграції.  

 
1. Сайт державної статистики України [Електронний ресурс] - 

http://www.ukrstat.gov.ua; 2. Сайт Управління Верховного комісара ООН у 
справах біженців. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://unhcr.org.ua/en/2011-08-26-06-58-56/newsarchive ;3. Зовнішня 
трудова міграція населення України. – К.: УЦСР, Держкомстат України, 
2009; 4. Позняк О. В. Оцінювання наслідків зовнішньої трудової міграції в 
Україні // Демографія та соціальна економіка. – 2014. – № 2 (27). – С. 169–
182.; 5. Pozniak O. External Labour Migration In Ukraine As A Factor In Socio-
Demographic And Economic Development. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-2012-RR-14.pdf. 
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К. В. Мартинюк 
Науковий керівник - к.е.н., асист. Кіржецка М.С. 

 
ПАСТКИ «ЧЕРВОНИХ ОКЕАНІВ» 

 
«Червоний океан» характеризує галузі, які є традиційними для 

національних ринках та яким притаманна активна конкурентна боротьба. 
Ці ринки сформовані із великої кількістю виробників маю сталий попит 
на товари та працюють за моделлю «переманювання» споживачів від 
конкурентів. Одним із основних завдань фірм, які працюють у 
«червоному океані» є максимізація прибутку за рахунок отримання 
конкурентної переваги на існуючому ринку. Яскраво-червоний океан – це 
ринки, межі яких визначені, а правила гри – відомі. Компанії, що 
працюють у цьому ринковому середовищі, конкурують за збільшення 
частки компанії, що є передумовою сталого росту і отримання прибутку. 
Інноваційні продукти, створенні на цих ринках, трансформуються в 
товари масового споживання, що дає змогу максимізувати прибутки 
компаній, що працюють у «червоних океанах» [1]. 

Бізнес-стратегії компаній, які функціонують у «червоних океанах» 
мають такі загальні характеристики [2]: 

 - задовольняють існуючий ринковий попиту; 
- концентрація на реалізації максимізації прибутків через 

покращення маркетингових стратегій, оптимізації витрат тощо; 
- жорстка конкурентна боротьба; 
 - зростання якості унеможливлює мінімізації витрат. 
Аналізуючи будь-який ринок, де вже існують конкуренти,  можна 

зробити висновок, що вони функціонують у класичному червоному 
океані. Компанії будують бізнес-стратегії на традиційних підходах: 
прагнучи перемогти конкурентів, вони намагаються зайняти зручну 
позицію для захисту або продумували атакуючі дії. 

Трансформація із «червоного» океану в «блакитний» має декілька 
пасток [3]: 

1. Зважаючи на те, що стратегії блакитних океанів зорієнтовані на 
клієнтів, компанії замість створення інноваційних продуктів проводять 
ґрунтовне вивчення потреб споживачів. 

2. Переконання компаній у необхідності виходу за межі основної 
сфери діяльності для створення блакитного океану.  

3. Впевненість в те, що стратегія блакитного океану нерозривно 
пов'язана з новими технологіями. 

4. Фірми, що працюють у червоному океані вважають, що створити 
блакитний океан може лише лідер ринку. 
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5. Ототожнення стратегії блакитного океану та стратегії 
диференціації. 

6. Ототожнення продукту, що створений у «блакитному океані» із 
інновацією. 

 «Пастки червоних океанів»: орієнтованість на клієнта, техноло-
гічні інновації й економічне зростання; диференціація і низькі ціни – є 
ефективними конкурентними стратегіями, сприяють удосконаленню 
товарів і послуг  та стимулюють розвиток ринку,  проте не створюють 
новий попит, а, отже, і нові ринки [4]. Фірми, що працюють у «червоних 
океанах» так само, як і фірми, що створюють «блакитний океан» 
отримують прибутки, однак, коли пропозиція на ринку перевищує попит, 
конкуренція за ринкову частку є необхідною, щоб підтримувати стійке 
зростання. У «червоних океанах» диференціація потребує додаткових 
капітальних витрат або зниження вартості продукції шляхом мінімізації 
витрат виробництва.  Саме тому, щоб отримувати нові прибутки і 
можливості подальшого розвитку, їм необхідно створювати «блакитні 
океани». 

Отже, аналізуючи стратегію «червоних океанів» можна зробити 
висновок, що більшість компаній на традиційних ринках прагнуть 
переформувати свою діяльність і дійти до реалізації стратегій 
«блакитного океану». Стискання ринків призводить до посилення 
конкуренції на цих ринках, а отже, до зниження прибутковості 
діяльності. Тобто, єдиним способом ефективної конкурентної 
боротьби на цих ринках є створення унікальних «блакитних океанів».  

 
1. Kim, W.C., Mauborgne, R. Blue Ocean Strategy: How to Create 

Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant / W.C. 
Kim. – Boston: Harvard Business School Press, - 2005; 2. Стратегія 
блакитного океану: як уникнути конкурентів [Електронний ресурс].– 
Режим доступу до ресурсу: https://megaplan.ru/letters/blue-ocean; 3 
Пастки «Червоних океанів»: як їх уникнути, [Електронний ресурс]. – 
2016. – Режим доступу до ресурсу: http://rutlib2.com/book/26567/p/16.; 
4.[Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.expertprogrammanagement.com/2011/04/red-ocean-strategy/. 
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Ю.В. Миргородець 
Науковий керівник - к.е.н., доцент О.В. Музиченко 

 
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Туристична галузь вирізняється з-поміж інших сфер економіки 

своєю багатогранністю та комплексністю. В її успішному становленні 
та розвитку важливу роль відіграє вдале використання матеріальних та 
нематеріальних туристичних ресурсів. Це створює передумови для 
прогресивних змін у суміжних з туризмом галузях, а також у регіоні, 
де провадять туристичну діяльність.  

Рівненщина є однією з областей України, яка володіє 
унікальним туристичним потенціалом, особливо природних ресурсів. 
Транспортна доступність (розташування в межах міжнародних 
транспортних кордонів), також сприяє розвитку туризму області. 

Дослідження стосовно розвитку туризму в Україні та на 
Рівненщині здіснювали такі науковці: О.Бейдик [1], О.Любіцева [2], 
Л.Устименко та В.Афанасьєва [3], Я.К.Гаврилова [4].  

Туристичний потенціал – це багатоаспектне поняття, що 
охоплює сукупність природних, етнокультурних та соціально-
історичних ресурсів, а також наявну господарську і комунікаційну 
інфраструктуру території, що служать чи можуть служити 
передумовами розвитку певних видів туризму. 

Туристична галузь Рівненщини має потенціал для розвитку 
таких видів туризму, як: сільський, лікувально-оздоровчий, дитячий, 
молодіжний, сімейний, екологічний, культурно-пізнавальний [4]. 

Рівненщина має значний потенціал для розвитку туризму, 
передусім – внутрішнього: 50 готелів та інших засобів розміщення, 
близько 70 садиб сільського туризму; 3258 пам’яток історії, культури 
та архітектури, а також заповідники, природні та ландшафтні парки, 
збережена автентична історико-культурна спадщина Полісся і Волині, 
розвинена транспортна інфраструктура, наявні лісові та водні ресурси, 
низький рівень злочинності. У 2016 р. дохід від надання туристичних 
послуг склав 6537,2 тис. грн., кількість реалізованих туроператорами 
туристичних путівок склала 496 одиниць. Кількість обслужених 
туристів становила 4266 осіб [5].  

Для ефективного розвитку туризму на Рівненщині розроблена 
програма кредитування власників агросадиб. Започаткована у 2008 
році допомога, що надається з метою сприяння розвитку сільського 
туризму, досі залишається єдиним подібним досвідом підтримки цього 
виду туристичної діяльності в Україні.  
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Актуальними залишаються питання сертифікації послуг 
сільського туризму та створення етно-туристичних центрів. 

Особливим багатством Рівненської області є унікальне природне 
середовище, яке охороняється державою з допомогою створення 
заповідників чи заказників. Основною метою природно-заповідної 
діяльності є збереження унікальних ресурсів. Крім охорони природних 
об’єктів, метою діяльності об’єктів природно-заповідного фонду є туризм 
чи рекреація. Однак, рівень використання заповідних територій для 
розвитку туризму є одним з найнижчих порівняно з іншими видами 
ресурсів. Основним завданням щодо реалізації потенціалу природо-
охоронних місцевостей є перетворення його на потужний інструмент для 
сімейного, молодіжного та наукового туризму.  

Отже, передумовою для формування якісного туристичного 
продукту Рівненщини з потужною національною ознакою та вагомим 
чинником сталого розвитку території є розвиток сільського туризму, ліку-
вально-оздоровчого, молодіжного, екологічного, культурно-пізнавального 
в межах, у тому числі, в межах природно-заповідних територій.  

 
1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: 

методологія та методи аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ 
Київ. ун-т, 2001. – 395 с. 2.Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг 
(геопросторові аспекти) – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с. 3. Устименко 
Л.М., Афанасьєва І.В. Історія туризму: навч. посіб. – К.: Альтерпрес, 
2005. – 320 с. 4. Гаврилова Я.К. Розвиток сільського туризму на 
Рівненщині: досягнення та перспективи / Я.К.Гаврилова // Эко- и 
агротуризм: перспективы развития на локальных территориях : тезисы 
докладов ІІ Международной научно-практической конференции. – 
Барановичи: РИО БарГУ, 2010. – С. 61-63. 5. Державна служба 
статистики України. Статистичний бюлетень: туристична діяльність 
України у 2016 році. – Київ, 2017. 
 

         Ю. Михайлунів 
Науковий керівник – к.е.н., доц. І.М. Кривцун  

 
СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО КНИЖКОВОГО МАГАЗИНУ 

 
Розробка і створення книжкового інтернет-магазину дає 

власникові бізнесу  доступ до величезного ринку покупців – лише в 
Україні інтернет-аудиторія складає більше 16 мільйонів людей [1, 3]. У 
США через інтернет-магазини продається  24% книжок.  На  2015 рік в 
Україні діяло більше  75 книжкових  інтернет –магазинів,  сайти яких  
уже відвідало  більше  7,5 млн. інтернет-користувачів з  України.  
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В зв’язку з кризовими явищами в Україні, за даними 
Української асоціації директ-маркетингу, у 2015 році обсяг ринку 
електронної комерції скоротився приблизно на 35% [4]. 

Падіння продажів у вітчизняних онлайн-магазинах пояснюється 
девальвацією гривні та скороченням купівельної спроможності громадян, 
тому треба бути готовим до запеклої конкурентної  боротьби за лідерство  
у середовищі книжкових інтернет-магазинів. Адже найбільш успішними і 
прибутковими є саме лідери цього сегменту ринку. 

Новостворений інтернет-магазин, зайнявши правильну нішу, 
навіть з невеликим стартовим капіталом, також може бути 
прибутковим. Так, онлайн-магазин подарункової книги Onbooks 
окупився уже через три місяці. 

Спробуємо визначити основні питання, які вирішуються в ході 
бізнес-планування продажу книжок через інтернет: 

- формування товарного асортименту;  
- робота з постачальниками; 
- вибір форм доставки та оплати; 
- розрахунок витрат на старті; 
- визначення  поточних  витрат; 
- аналіз дій  конкурентів; 
- розроблення  рекламної політики; 
- прогнозування доходівта розрахунок точки беззбитковості. 
Отже, бізнес-плануванні  книжкового інтернет-магазину 

потрібно враховувати всі деталі, від дизайну сайту, аналізу цільової 
аудиторії, асортименту продукції, дій конкурентів, доставки товару 
покупцям і до рекламних заходів щодо просування сайту в інтернеті. 
Тільки при виконанні всіх цих вимог книжковий бізнес в світовій 
павутині може бути успішним [2]. 

Індивідуальний підхід до кожного покупця, наявність «зворот-
ного зв’язку», особистого профілю клієнта, надання можливості 
читачу через сайт продати чи обміняти книги із своєї колекції, а також 
можливості написати рецензію на вподобаний твір,  отримати 
рекомендацію з вибору книги – всі ці функції  будуть вирішальними 
для потенційних покупців і визначать чи буде  книжковий інтернет-
магазин успішним на ринку онлайн-продажів. 

 
1.Гуров В.В. Інтернет для бізнеса/В.В. Гуров; ред. І.Ю. Бе-

лякова. – М., 2007 – 217 с. 2.Смірнова І. Г. Проект та вимоги до 
дизайну Web-ресурсу / І. Г. Смірнова ― Львів : Азарт, 2006. ― 67 с.  
3. Інтернет в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/.4. E-commerce в Україні: розвиток попри 
кризу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: 
http://epravda.com.ua/publications/2015/10/27/564857 . 
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СТРАТЕГІЯ БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ:  

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ 
 

Стратегія блакитного океану це теорія про вартісне новаторство, 
яка передбачає не конкурентну боротьбу за споживача, а створення 
нового попиту. Компанія пропонує унікальний товар або послугу, 
використовуючи велику кількість можливостей для зростання, які є 
одночасно і прибутковими, і прийнятними за ціною. 

Блакитні океани – це недоторкані ділянки ринку, що вимагають 
творчого підходу до ведення бізнесу, відкривають можливості для 
зростання і одержання прибутку за межами запропонованих меж галузі 
усередині червоних океанів або розсовуючи вже існуючі галузеві межі. 

Чинниками створення блакитних океанів є стратегічний рух: низка 
управлінських вчинків і рішень, задіяних у створенні нових ринків тобто 
так званої інновації цінності. Інновація цінності – це стратегії, що 
сформовані на одночасному формуванні диференціації, тобто створенні 
більшої цінності для споживачів, але при низьких витратах. Блакитні 
океани створюють бренди, які живуть роками [1-2].   

Науковці [1-2] виділили основні принципи стратегії блакитного 
океану є: 1) реконструкція ринкових кордонів; 2) фокус на загальній 
картині, а не на цифрах; 3) вихід за межі існуючого попиту; 4) пра-
вильне визначення стратегічної послідовності.5) подолання основних 
організаційних перешкод; 6) включення реалізації в стратегію.  

Отже, ефективна стратегія блакитного океану володіє трьома 
важливими якостями: (1) фокус, що означає, що не потрібно бути 
найкращим у світі, потрібно бути неперевершеним хоча б у чомусь 
одному, (2) відмінність – крива цінності, що створює компанія, 
повинна значно відрізнятися від типової для галузі цінності, а також 
(3) привабливий девіз, що коротко відображає суть стратегії. 

 
1. Ким У. Чен, Моборн Р. Стратегия «голубого океана»; пер. с 

англ. / Ким У. Чен, Моборн Р. – М. : HIPPO, 2005. – 727 с.;  
2. Стратегія «блакитного океану» [Електронний ресурс] // Інтелект-
проект kmbs. – Режим доступу: http://innovations.com. 
ua/ua/articles/13474/temp. 
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ 

 
Основним донором для стартапів завжди були венчурні 

інвестори або, як їх ще називають, "бізнес-ангели". Є відомі світові 
співтовариства "бізнес-ангелів", які системно підтримують стартапи з 
різних країн світу. В Україні теж є кілька подібних організацій, які 
створені або на кошти відомих українських бізнесменів, або ж на 
гроші західних фондів. Отримати кошти на проект у них складно, але 
можливо. По суті, стартап отримує в такому випадку співінвестора і, 
природно, співвласника. У банків стартапи можуть отримати кредит 
під заставу майна. На ринку були такі продукти, але ставка 
кредитування, навіть для стартапів, була високою, а термін - 
недостатній для виходу на беззбитковість. Тому особливою 
популярністю такі продукти не користувалися. В цілому, 
найдинамічнішою залишається IT-сфера. Україна, незважаючи на 
поточні складнощі, є найбільш перспективним ринком високих 
технологій та інновацій в Центральній і Східній Європі. Одним з 
ключових драйверів IT-галузі, безумовно, є електронна комерція - це 
сфера, в якій товарообіг динамічно зростає, і криза її не зупинила, а, 
скоріше, допомогла відкрити нові можливості для розвитку. І те, що 
динаміка в найближчі роки буде тільки позитивною, можна 
стверджувати зі 100% упевненістю. Навіть банки зараз намагаються 
акумулювати свої сили на переведення клієнтів в онлайн, що видно, як 
з кампаній по залученню клієнтів, так і з адаптованих під інтернет 
продуктів. 

Як би не сумно це звучало, шанс отримати кредит для бізнес-
стартапу наближається до нуля. Для запуску проекту зараз реальніше 
взяти гроші в борг у друзів або сусідів, які забрали свої заощадження з 
банків.  

Найближчим часом шансів отримати кредит на розвиток бізнес-
стартапа практично немає через нестабільну політичну та економічну 
ситуацію в країні, відсутності довгострокових прогнозів зростання 
економіки, а також інвестиційного клімату. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ СИСТЕМ  
У МЕДИЦИНІ ( НА ПРИКЛАДІ ТОВ «КЛІНІКА 

ЗАБЛОДСЬКОГО) 
 

Франчайзинг –  є бізнес стратегією за якої одна компанія 
(Франчайзор) представляє іншій компанії (Франчайзі) перевірену й 
успішну бізнес-ідею, підтримку, навчання, постачання, розвиток, 
маркетинг та рекламу [1-2].  

На даному етапі розвитку франчайзингової системи в Україні 
дедалі частіше розвивається саме франшиза у медицині.  Хоча, у системі 
охорони здоров’я як в Україні, так і у всьому світі франчайзинг 
практично не розвинений, виняток становить сфера стоматологічних 
послуг,аптек і оптик [4]. Наприклад: ТОВ «Клініка Заблоцького», 
експрес кабінет відбілювання зубів «White Smile», меража аптек «D.S.», 
аптека «Є-Аптека», Медичний Центр доктора Бубновського, Медичний 
центр Інтерсоно Медікавер груп, Медичний центр «Ра-Курс» та інші. 

Аналіз медичного ринку, дав змогу аналітикам зробити прогноз 
щодо стрімкого розвитку франшизи медичних центрів, лабораторій, 
стоматологічних послуг, салонів краси тощо.  

Медична франшиза – це пакет певних прав, в тому числі прав 
інтелектуальної власності на товарний знак, фірмове найменування, 
зразки товарів та стандарти послуг, медичні технології та комерційну 
таємницю, які передаються франчайзером за договором з франчайзі  [4]. 

Тобто, франчайзер створює і розвиває бізнес, створює ноу-хау, 
технології в медицині, товари та стандарти послуг, вкладає кошти в 
просування бізнесу, створює впізнаваний бренд. Франшиза медичного 
центру дозволяє запропонувати клієнтам послуги європейського рівня, 
використовувати сучасне обладнання і технології, перевірені на 
практиці без додаткових витрат на їх просування на ринку. Стандарти 
медичних послуг, розроблені відомими європейськими медичними 
компаніями допомагають розвитку українського ринку. 

Позитивном прикладом розвитку медичної франшизи є досвід 
львівської компанії: ТОВ «Клініка Заблоцького», яка має власну 
філософію і стійкі пріоритети стоматологічного лікування. ТОВ 
«Клініка Заблоцького» має власний бренд International Group ™ 
Zablotskyy Clinic, а торгова марка зареєстрована в країнах СНД і 
Європи. Міжнародна група ТОВ «Клініка Заблоцького» – це група 
компаній, в яку входять чотири власні клініки Ярослава Заблоцького – 
стоматологічний центр у Львові, Центр дитячої стоматології у Львові, 
Центр стоматологічної імплантації в Києві, Центр дитячої стоматології в 
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Києві також дві клініки партнерів-франчайзі, три офіси ДенталСПА 
партнерів-франчайзі, навчальний центр «Академія Заблоцького», і 
представництво банку стовбурових клітин зубів. Франчайзингові 
проекти брендом International Group ™ Zablotskyy Clinic: Центр 
стоматологічної імплантаціі, Центр дитячої стоматології, Dental SPA [3].  

Новим проектом власника ТОВ «Клініка Заблоцького» є 
створення мережі франчайзі в країнах Європи та СНД шляхом продажу 
ліцензії на використання торгової марки і клінічної концепції 
International Group ™ Zablotskyy Clinic.  

Отже, розвиток медичної франшизи в Україні формує наступні 
переваги для споживачів: високу якість медичних послуг, стандартизацію 
послуг у різних містах країни, урахування запитів покупців, стан-
дартизовані ціни, а також розширення комерційних можливостей для біз-
несу. Недоліками – великі компанії (франчайзери) обмежують можливості 
отримання прав на технологію «ноу-хау», а також обмежують самостій-
ність компаній-франчайзі, що мінімізує підприємницьку ініціативу. 

 
1. Кузьмін О.Є. Франчайзинг : навч. посібник / О.Є. Кузьмін, Т.В. 

Мирончук, І.З. Салата, Л.В. Марчук – К.: Знання, 2011. – 214 с.  
2. Офіційна сторінка Медичний франчайзинг [ Електронний ресурс] –
 Режим доступу  https://medicalgroup.ru/poleznaya-informatsiya/72-
meditsinskij-franchajzing/ ; 2. Круглянко А.В. Проблеми та перспективи 
розвитку франчайзингу в Україні / А.В. Круглянко, А.О. Цибух // Вісник 
Чернівецького торговельно-економічногоінституту. Економічні науки. – 
2011. – Випуск ІІІ(43). – С.186-1886. 3. Офіційна сторінка International 
Group Zablotskyy Clinic, Стоматологічна клініка [ Електронний ресурс] –
 Режим доступу ; http://franchisegroup.com.ua/catalog-
franchise/services/zablotskyy-clinic/; 4. Мюррей Я. Франчайзинг / Я. Мюррей 
; пер. с англ. К. Любимова. – СПб. : Питер, 2004. – 144 с. – (Серия 
«Маркетинг для профессионалов»). 
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НОРМУВАННЯ ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ  

ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Невід'ємною складовою частиною сучасного ринкового 

господарства є малі підприємства, які  займають значну частину 
ринку, тому механізм їхньої роботи, проблеми та переваги є 
важливими для розгляду у подальшому.  
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На нашу думку головна проблема малих підприємств — 
недостатня ресурсна база як матеріально-технічна, так і фінансова, що 
призводить до зниження конкурентоспроможності, а також прибутку. 
Більшість власників малого бізнесу стикаються з проблемою 
нераціонального розподілу ресурсів, зокрема матеріальних.  

Науковці  вважають, що саме ненормовані витрати стають 
причиною великих збитків та банкрутства підприємств.[2] На наш 
погляд нормування витрат забезпечить високий розвиток та 
організованість даного виду підприємств, проте це ще потребує більш 
детального дослідження. У теорії та практиці економічної діяльності 
трактування категорії “нормування витрат” не є однозначним. Це, 
насамперед, зумовлено використанням різних підходів до вартісної 
оцінки використовуваних у процесі господарської діяльності 
економічних ресурсів. З наукової точки зору нормування витрат 
становить процес обґрунтування норми витрат окремих видів 
матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції.[4]Для того, 
щоб діяльність підприємства була успішною, слід  визначити потреби 
підприємства в сировині та інших видах матеріальних ресурсів, а 
здійснюється це за певними нормами їхніх витрат. Ці норми 
розробляються самими підприємствами або на їхнє замовлення галу-
зевими науково-дослідними організаціями. Метою нормування витрат 
ресурсів є забезпечення ефективного їх використання на основі 
комплексних зусиль щодо зниження сукупних витрат на виробництво 
і реалізацію продукції. Як зазначають вчені, вказаного можна 
досягнути, якщо при нормуванні головна увага буде надаватися 
можливостям використання сучасної високоефективної техніки і 
технології на відповідній організації виробництва, праці та 
управління, які б сприяли зниженню витрат ресурсів і своєчасно 
відображали це зниження у нормах витрачання[2]. Щоб забезпечити 
високий розвиток підприємства , керівникам та спеціалістам варто 
дотримуватися таких, виділених вченими, принципів нормування: 
прогресивність, технологічна та економічна обґрунтованість, 
динамічність і забезпечення можливості зниження норм.[4] 

У ході проведеного дослідження нами виявлено ряд заходів, які 
підвищать рівень функціонування малого підприємства. Насамперед 
це встановлення норми  на планований період виходячи з планів 
впровадження нової техніки, нових технологічних процесів, 
застосування більш економічних видів сировини і матеріалів і 
контрольних значень матеріаломісткості. Слід підкреслити, що норми 
витрат не можуть бути средньостатичними, встановленими на базі 
минулих років, вони повинні бути орієнтовані на досягнення науково-
технічного прогресу і обґрунтовуватися техніко-економічними 
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розрахунками. Це дасть власникам малого бізнесу можливість 
підвищити ефективність функціонування підприємства, а також 
запобігти нераціональним витратам матеріальних ресурсів, які є 
небажаними та недоцільними, у зв’язку із ситуацією, що склалася в 
економіці країни. 

 
1. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова.2013. Т.18. Вип. 3/1- 156с.  

2. Давидович І. Є. Управління витратами: Навчальний посібник. Київ: 
ЦУЛ. 2008р.- 121с. 3.Малі підприємства в Україні: Особливості 
функціонування та розвитку. referat-ok.com.ua [Електронний ресурс]- 
Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/ekonomika-pidprijemstva/mali-
pidprijemstv-v-ukrajini-osoblivosti-funkcionuvannya-ta-rozvitku  
4. Структура нормування та використання оборотних фондів 
підприємства. Бібліотека online.[Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://readbookz.com/book/1/49.html 

 
Н. М. Поперека 

Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. О.Б. Мусійовська 
 

ІМПОРТ ТОВАРІВ З КРАЇН ЄС В УКРАЇНУ 
 

Відносини між Україною та Європейським Союзом були 
започатковані в грудні 1991 року, коли Міністр закордонних справ 
головуючої в ЄС держави - Нідерландів, у листі від імені Євросоюзу 
офіційно визнав незалежність України. Україна була першою з-поміж 
країн колишнього Радянського Союзу, з якою ЄС підписав Угоду про 
партнерство і співробітництво. Цей документ містить 5 анексів, 1009 
статей та Протокол про взаємодопомогу щодо торговельних мит до 
2004 року [2]. 

Європейський вибір України є цілком закономірним. Даний 
вибір можна пояснити такими факторами: 

1. Географічна та цивілізаційна близькість між Україною та 
Європою. Бо українці були, є і завжди будуть європейцями. 

2. Історично складена традиція співпраці українців із 
європейськими народами. Із проголошенням незалежності України в 
1991 році, всім стало зрозуміло, що п’ята за населенням та перша за 
територією на європейському континенті Українська держава є одним 
із ключових елементів політичної, військової, економічної, наукової та 
культурної співпраці Європи. 

3. Ймовірна "загроза зі Сходу", а також "ідея повернення в 
Європу", що охопила пост-комуністичні держави Центральної та 
Східної Європи, виявилися каталізаторами процесу зближення Києва 
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та Брюсселя. Цей фактор змусив спрямувати русло зовнішньої 
політики України із "дружніх обойм Москви" в бік більш стриманих 
центрів європейської інтеграції: Брюсселя, Страсбурга і Люксембурга. 

Європейський Союз є одним з інтеграційних об'єднань, яке 
активно здійснює торгівлю на світовому ринку. 

Імпорт (товарів) - ввезення на митну територію крани імпорту 
товару (товарів), призначеного для споживання у цій крані імпорту. 

Найбільше товарів та послуг імпортовано з Німеччини (4 651,2 
млн. дол. США), Польщі (2 827,1 млн. дол. США), Франції (1 621 млн. 
дол. США) та Італії (1 388,8 млн. дол. США) [1]. 

Основною імпортованою продукцією є: 
• машини, обладнання та механізми; електротехнічне 

обладнання; 
• продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості; 
• мінеральні продукти; 
• засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби; 
• полімерні матеріали, пластмаси; 
• готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої; 
• недорогоцінні метали та вироби з них[1]. 
В загальному обсяг імпорту товарів за 2016 рік склав 17137 млн. 

дол. США, це на 1794,2 млн. дол. США більше ніж у 2015 році [1]. 
Інтеграція України в ЄС приховує в собі загрози для розвитку 

вітчизняних виробників: збільшення на внутрішньому ринку конку-
руючого імпорту за ймовірного продовження обмеження вітчизняного 
експорту до країн ЄС через невідповідність європейським стандартам; 
асиметрія у зобов’язаннях по імпортних тарифах на певну продукцію, 
взятих на себе Україною та ЄС. 

 
1. Представництво України при Європейському Союзі та 

Європейському Співтоваристві з атомної енергії //Торговельно-
економічне співробітництво Україна-ЄС [Електронний ресурс].- Режим 
доступу: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-
economic/ukraine-eu-trade 2. Історія відносин Україна - ЄС [Електронний 
ресурс].- Режим доступу: http://www.zoda.gov.ua/article/1955/istoriya-
vidnosin-ukrajina---jes.html 3.Публикація документів Державної Служби 
Статистики України // Зовнішня торгівля України послугами з країнами 
ЄС за 2016 рік  (уточнені дані) Електронний ресурс].- Режим доступу: 
https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2009/zd/ztp_ES/ztp_ES_u/ztp_ES16_u.ht
m 4.Публикація документів Державної Служби Статистики України // 
Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС за 2015 рік  (уточнені 
дані) Електронний ресурс].- Режим доступу: 
https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2009/zd/ztp_ES/ztp_ES_u/ztp_ES15_u.htm 
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І.В. Пристаюк 
Науковий керівник –  к.е.н., доц.  В.І.Довбенко 

  
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ  

У РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ЛЬВОВА 
 

Жодна галузь господарства не може існувати без інфраструк-
тури. Вона забезпечує нормальне функціонування не тільки 
підприємств, але й відповідних територіальних одиниць та населених 
пунктів. Інфраструктура міста – це комплекс установ і підприємств, які 
відповідають за своєчасне і нормальне надання комунальних послуг 
населенню, а також туристичному, розважальному і торговельному 
секторам [1]. 

Питання залучення іноземних інвестицій є актуальними 
впродовж останніх 15 років. За роки незалежності України Львів та 
область не отримували необхідної державної підтримки, спрямованої 
на будівництво якісної транспортної інфраструктури. Географічне 
розташування Львівщини зумовило європейську орієнтацію 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств області. Переважна 
частина (84,5%) залучених в область іноземних інвестицій надійшла з 
країн ЄС. На відміну від загальноукраїнської тенденції, де серед 
іноземного домінує кіпрський капітал, на Львівщині найбільша частка 
прямих іноземних інвестицій припадає на Польщу. Польських 
партнерів переважно цікавить фінансова сфера і промисловість. Слід 
також звернути увагу, що серед двадцяти п'яти найбільших прямих 
інвесторів Львівщини є шість офшорних зон - Кіпр, Британські 
Віргінські Острови, Ліхтенштейн, Гонконг, Кюрасао та Сейшельські 
Острови. Партнери з цих офшорів мають свою частку у кожному 
восьмому підприємстві з іноземним капіталом, а обсяг залучених від 
них прямих інвестицій становить 35% від загальнообласного. 
Походження значної частини капіталу з офшорних зон побічно 
свідчить про те, що важливим джерелом прямих іноземних інвестицій 
для України є кошти, виведені з країни в попередні роки або ж кошти 
невідомого походження. Дана тенденція може нести певні загрози як 
процесу детінізації економіки, так і економічній безпеці регіону [2]. 

У Львові з'явилася нова відвойована пішохідна вулиця, нею 
стала вулиця Курбаса. Вулиця, яка переважно виконувала роль місця 
паркування автомобілів, перетворилась на повноцінний громадський 
простір, поверхня якого вимощена в один рівень, де знаходяться  
кулясті катальпи і кущі, місця для сидіння, велостійки, зона з 
вуличними кафе. Частина даної вулиці відведена під паркування 
автомобілів. З 2015 року розпочався активний ремонт тротуарів у всіх 



 726 
 
районах міста. "Сквер гідності" на "Санті Барбарі" став унікальним 
проектом, який ініціювали мешканці прилеглих будинків, так як на  
місці скверу один з підприємців передбачав збудувати невеликий 
торговий центр. Тоді представники громади з метою збереження зони 
відпочинку розробили проект скверу, який передбачає доступ до 
зеленої зони усіх верств населення і їх соціальну взаємодію. Тут 
вперше в Україні облаштували повноцінні маршрути для незрячих, 
багато нових місць для сидіння, посаджено дерева. Цей рік став 
рекордним в розвитку веломережі Львова. Було зроблено близько 15 
км нових велодоріг. Відремонтовано понад 110 км автомобільних 
доріг, серед них – основні магістралі міста, автентичне покриття з 
бруківки на центральних вулицях Львова [3]. 

Через вплив різноманітних негативних чинників Львівщині ще 
не вдалося сповна реалізувати свій інвестиційний потенціал. 
Неефективною є структура залучення іноземного капіталу. Значна 
частина інвесторів працює у фінансовому секторі, торгівлі, операціях з 
нерухомістю. Адже більшість іноземних інвесторів першочергову мету 
своєї діяльності вбачають в отриманні прибутку, а не у реалізації 
проектів, які мають привести до  розвитку регіону. Будь-який 
позитивний вплив на регіональний розвиток від залучення іноземного 
капіталу стає можливим тільки за умови проведення правильної 
інвестиційної політики і залучення інвестицій у відповідності до чітко 
визначених пріоритетів  розвитку. До таких пріоритетів можна 
віднести: залучення іноземного капіталу на фінансування екологічних 
проектів, проектів з сортування і переробки сміття; використання 
передових технологій з енергозбереження; розвиток агропромислового 
комплексу; а також галузі туризму. 

Отже, при дотриманні необхідних умов та збалансуванні 
інтересів інвесторів та регіону такий інструмент, як прямі іноземні 
інвестиції, може суттєво підвищити загальний рівень 
конкурентоспроможності Львівщини. Однак для цього слід 
забезпечити гармонійне поєднання інтересів усіх сторін, які залучені 
до процесів економічного розвитку. 

 
1.Бобров В.Я. “Основи ринкової економіки”,К.”Либідь”,1996. 2. 

Інвестиційний клімат Львівської області: науково-інформаційне 
видання Львівської обласної ради та Львівської обласної 
держадміністрації. – Львів, 2014. – 206 с.3.Головний сайт міста 
http://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/282189-top-naivazhlyvishykh-podii-
lvova-v-2016-rotsi. 
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А. І. Романюк  
Науковий керівник – к.е.н. , асист. М .С. Кіржецька  

 
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК IТ-КЛАСТЕРУ  
У ЛЬВОВІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ  

 
IT Кластер - це галузеве, територіальне та добровільне 

об'єднання підприємницьких структур у секторі IT, які тісно 
співпрацюють із науковими (освітніми) установами, громадськими 
організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення 
конкурентоздатності власної продукції і, як наслідок, сприяють 
економічному розвитку міста. 

Дані статистики [1] свідчать про те, що ІТ-індустрія посідає 
третє місце з експорту послуг та внеску у ВВП країни (3,3%). У період 
2011-2015 рр. частка ІТ галузі  у ВВП України збільшилася з 0,6% до 
3,3%, а в грошовому еквіваленті – з $1,1 млрд до $2,7 млрд. За даними 
статистики, Україна посіла перше місце в Європі за кількістю IT-
фахівців. Як повідомляє портал IT Outsoursing News, на сьогоднішній 
день понад 100 тисяч українських програмістів працюють в різних 
компаніях, а попит на IT-фахівців на світовому ринку продовжує 
рости. Кількість IT- спеціалістів в Україні є найбільш швидкозрос-
таючим у Європі. Очікується, що до 2020 року кількість IT-фахівців в 
країні буде становити  близько 200 тисяч [2]. 

Львівський ІТ Кластер (Lviv IT Cluster) – це спільнота із 
провідних компаній у галузі інформаційних технологій (IT), які разом 
із університетами та Міською владою покращують та розвивають ІТ у 
місті, ініціюють проведення системних змін у бізнес-середовищі міста 
та країни. До Lviv IT-BPO кластер увійшли найбільші високотехно-
логічні компанії регіону (SoftServe Inc., Eleks, N-iX, GlobalLogic, 
Nravo), Львівський національний університет, університет «Львівська 
політехніка», Львівська міська рада. Фінансування кластера здійсню-
ється за рахунок річних членських внесків його учасників, які 
пропорційні кількості штату та іншим їх особливостям [4].  

Основними  завданнями Lviv IT-BPO кластеру є [4]: 
– забезпечення доступу до компаній кластера висококваліфіко-

ваних фахівців і регулювання ринку праці в сфері IT регіону;  
– створення спільними зусиллями системи взаємодії інститутів 

освіти і компаній у сфері інформаційних і комунікаційних технологій;  
– розширення доступу до фінансових ресурсів членів кластера 

за інноваційними, студентськими проектам і стартапами;  
– створення визнаного інституту для впровадження спільних 

проектів на міжсекторному рівні. 
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Аналіз досліджень [4-5] дозволив виявити напрямки розвитку IT 
простору міста: 

1. Зростання попиту з боку регіонального бізнесу, виробництва 
та управління на кадри вищого рівня кваліфікації. 

2. Збільшення кількості спеціальностей, що потребує місто, в 
тому числі IT сфери. 

3. Посилення регіонального попиту на фахівців галузі інформа-
ційних технологій. 

4. Зростання попиту на різнорівневу підготовку фахівців 
інформаційних технологій на всіх щаблях освіти. 

5. Своєрідний «освітній бум», що охопила всі ступені освіти за спе-
ціальністю інформаційних технологій і значну частину населення регіонів. 

Дуже важливою особливістю IT кластера, яка рішучим чином 
впливає на розвиток сектору  в регіоні стало перетікання кадрів між 
фірмами розробниками та освітніми установами, що забезпечило 
цінний обмін досвідом між сферою освіти, державним управлінням і 
реальним сектором створення продуктів та технологій.  

 
1. Ринок праці 2016: 100 тис. програмістів, бум ІТ-шкіл 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dou. 
ua/enta/articles/jobs-and-trends-2016/ from=fp_top1m_also;  2. Скільки в 
Україні програмістів і де вони працюють:дослідження ІТ-ринку праці 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ /news/-
/361504/skilky-v-ukrayini-programistiv-i-de-vony-prasyuyut-doslidzhennya-
it-rynku-pratsi 3. Геєць В. М. Кластери і мережеві структури в 
економіці – тема досить цікава, але до кінця ще не вивчена [Текст] / 
В.М. Геєць // Економіст. – 2008.– №10. – С. 10 – 11. 4. Офіційна 
сторінка Львівського  IT кластеру [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: http://itcluster.lviv.ua/projects/ 

 
А.П. Рондяк 

Науковий керівник – к.е.н., асист. М.С.Кіржецька  
 

РОЗВИТОК АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Виробництво продукції АПК виступає одним із найбільш ризи-

кових видів підприємницької діяльності, оскільки розвиток підприємств 
галузі залежить не лише від фінансово-економічної ситуації та відповідної 
нормативно-правової бази, а й від погодно-кліматичних умов.  

Найбільш ефективним механізмом часткового нівелювання їхніх 
наслідків є використання механізму аграрного страхування. У 2014-2016 
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рр. ринок аграрного страхування демонструє тенденцію до повільного 
скорочення: зменшення усі реальних показників його діяльності (кількість 
укладених договорів скорочено на 23%,об’єм застрахованих площ 
скоротився на 5,8% та зібраних страхових премій у реальному вимірі 
скоротилася на 50%) [2]. 

Дослідження думок експертів: [1-3] дають змогу визначити низку 
причин, що сповільнюють розвиток агрострахування.  

(1) Ринок використовує невеликий набір страхових продуктів: 
домінує страхування озимих від повної загибелі на період перезимівлі; 
відсутнє повноцінне мультиризикове страхування на весняно-літній 
період, зокрема, непокривається такий системний ризик, як посуха; майже 
не використовується страхування врожаю на весь цикл вирощування. 

(2) Негативна бізнес репутація вітчизняних страхових компаній. 
Незважаючи на те, що близько 80% ризиків підприємств сільського 
господарства, що застраховані, перестраховані у міжнародних пере 
страховиків, що хеджують ризики з не лише українських аграріїв, а й 
виробників США, Індії, Китаю, ЄС тощо.  

(3) Домінування вузького корпоративного підходу до визначення 
політики розвитку агрострахування: монополізація цього ринку і 
використання його переваг. Так, наприклад, Аграрний страховий пул було 
сформовано лише чотирма страховими компаніями, що значно зменшує 
ефективність роботи даного інструменту. 

(4) Відсутність достовірної інформації щодо діяльності страхових 
компаній. Результаті проведеного рейтингування [] показали, що рівень 
розкриття інформації страховиками є низьким що зменшує довіру до 
цього інструменту страхування ризиків. 

(5) Агрострахування використовують лишє індивідуальний 
інструмент. Звичайно, підприємства можуть самі подбати про свою 
страховку. Але без підтримки держави ми маємо тільки 3-5% 
застрахованих площ. 

Незважаючи на недоліки, є також перспективи розвитку агро-
страхування. Для забезпечення виконання зобов’язань страхових 
компаній перед страхувальниками під час страхування сільсько-
господарської продукції з державною підтримкою, у 2012 р. в Україні 
було створено Об’єднання страховиків «Аграрний страховий пул», члени 
якого діють на умовах співстрахування, що підвищує гарантії виконання 
зобов’язань страховими компаніями перед сільгоспвиробниками у разі 
отримання останніми збитків. Головним завданням Пулу є координація 
діяльності страхових компаній та сприяння наданню сільгоспвиробникам 
якісних страхових послуг. До його функцій входить впровадження нових 
стандартних страхових продуктів, організація якісних програм 
перестрахування. 
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Варто зазначити, що на сьогодні в Україні з’являються комерційні 
ініціативи, які позитивно впливають на розвиток ринку: компанії 
Monsanto, BASF і Syngenta продають насіння та засоби захисту рослин, 
включаючи у вартість страховку на посіви. Якщо через перезимівлі 
покупець насіння і засобів захисту рослин втрачає посіви, страхова 
компанія компенсує їх вартість. Такі ініціативи допомагають розвивати 
ринок і забезпечують позитивний досвід страхування для сільгосп-
виробників. 

 
1. Добіжа Н. В. Сучасний стан та проблеми агрострахування в 

Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Добіжа // Ефективна економіка. – 
2013. – № 8. – Режим доступу : 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2256. 2. Офіційний сайт IFC 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ifc.org/ukraine/ag-ins.;  
3. Офіційний сайт Аграрного страхового пулу [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://uaip.com.ua/2016/rinok-agrostrakhuvannya-
ukra%D1%97ni-v-2016-and. 4. Офіційний сайт Міністерства фінансів 
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.com.ua.  
 

Я.С. Руденко  
Науковий керівник – к.е.н. ст. викл. І.С.Стеців 

 
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ  

КОНСАЛТИНГОВИХ КОМПАНІЙ  
 

В сучасних умовах ринку діяльність консалтингових фірм відносно 
є новою областю професійних послуг, почала розвиватися лише на 
початку 20 століття. За цей час не було проведено глибоких наукових 
досліджень, і концептуальні засади лише починають зароджуватися. 
Результатом цього є нестача комплексних знань, що впливає негативно на 
діяльність фірм. 

Вищенаведене обумовлює актуальність даного дослідження. 
Одним з основних питань, які вимагають термінового вирішення є ряд 
проблем пов’язаних із управлінням витратами консалтингових фірм, 
існування яких призводить до ірраціонального управління ними зокрема 
та консалтинговими фірмами загалом.  

Аналізуючи наукові надбання варто зауважити, що вивчення 
перебуває на початковому етапі, хоча існують теоретичні підвалини 
формування економічних засад консалтингових компаній, закладені у 
працях відомих західних дослідників, зокрема таких, як Кубр М., Макхем 
К, Верба В.А. [1,2,3]. Проте у працях згаданих вчених відсутні 
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дослідження, пов’язані з фінансовою стороною цієї сфери: бюджетування, 
ціноутворення, вартість послуг та економічна ефективність, що негативно 
відображається на функціонуванні системи управління витратами 
консалтингових компаній в цілому.  

За змістом і структурою витрат консалтингові компанії можна 
віднести до сервісних, характерною особливістю яких є складність 
обчислення собівартості окремих послуг. Основними методами 
розрахунку собівартості продукції є обчислення за повними і неповними 
витратами.  

Дослідження систем управління витратами в українських 
консалтингових компаній показали, сьогодні в Україні для обчислення 
собівартості послуг застосовуються загальні принципи обліку витрат: 
традиційна система розрахунку витрат за статтями калькулювання або 
позамовний метод, коли на витрати акумулюють за консалтинговими 
проектами [4].  

Результатом відсутності нормативного методичного забезпечення 
формування витрат на професійні послуги, сьогодні в Україні для 
обчислення собівартості консалтингових послуг застосовуються загальні 
принципи обліку витрат. Однак поширені методи повної і неповної 
калькуляції витрат у консалтинговому бізнесі не дають можливості 
достовірно обчислювати вартість консалтингової послуги продукту 
внаслідок значних витрат ресурсів, що прямо не пов’язані з їх наданням.  

На наш погляд для обчислення витрат слід застосувати концепцію 
ABC (від англ. – Activity-Based Costing) – процесне калькулювання за 
видами діяльності. Це є концепція, що була розроблена американськими 
дослідниками Міжнародного консорціуму з розвитку виробництва 
(Consortium for Advanced Manufacturing – International) Г.Кокінз, Р.Каплан, 
Р.Купер [5,6], що орієнтована на обчислення витрат за бізнес-процесами і 
має відображати вартість створення доданої цінності.  

Проведене нами дослідження дозволяє констатувати нами 
наступне: серед існуючих теоретико-методичних підходів до 
калькулювання собівартості консалтингових послуг: поширені методи 
повної і неповної калькуляції витрат не дають можливості достовірно 
обчислювати вартість консалтингового продукту внаслідок значних 
витрат ресурсів, що прямо не пов’язані з їх наданням; існуючі методи 
калькулювання витрат, що побудовані на принципах обчислення вартості 
ресурсів, які були витрачені за період, викривлюють вартісну оцінку 
сформованої цінності. 

Отже, підсумовуючи результати проведеного дослідження варто 
підкреслити що консалтингові послуги є сервісним продуктом, 
характерною особливістю якого є складність обчислення собівартості, 
внаслідок домінування частки непрямих витрат, які практично не 
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залежать від ділової активності консалтингової компанії. Основу ціни на 
послуги складають гонорари консультантів. Тому за умов нестабільного 
ринку і коливання попиту, фірмам доцільно активно застосовувати 
системи оплати праці, де левова частка залежить від фінансового 
результату проектів, у яких вони задіяні. Це дає можливість значною 
мірою знизити постійні витрати компанії, покращити систему управління 
витратами та забезпечити досягнення високих економічних результатів 
консалтингових фірм. 

 
1. Кубр М. Управленческое консультирование. Введение в 

профессию / Кубр М. — М. : Планум, 2004. — 976 с. 2. Макхем К. 
Управленческий консалтинг / Макхем К. ; пер. с англ. — М. : Дело и сервис, 
1999. — 288 с. 3. Верба В.А. Організація консалтінгової діяльності — 
КНЕУ, 2009, 299 с. 4. Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, 
організація, розвиток: монографія/ В.А.Верба; М-во освіти і науки 
України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”.⎯ К.: КНЕУ, 
2011. – 327с.  5. Кокинз Г. Управление результативностью: как 
преодолеть разрыв между объявленной стратегией и реальными 
процесами / Г.Кокинз; Пер с анг.⎯ М.: Альпина БизнесБукс, 2007. – 328 с.  6. 
Каплан Р. Функционально-стоимостной анализ: практическое 
применение/Р.Каплан, Р.Купер/ Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2008. – 344с.   

  
Х.С. Сеничак 

Науковий керівник – к.е.н., доц.. Л.І. Лесик 
 

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  
ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Ще десять років тому,  Україна перебувала в  фокусі уваги  
великих міжнародних фондів. Банки і промислові компанії перебирали 
пропозиціями про інвестиції від найбільших світових гравців. Проте, 
декілька останніх років, на перший погляд, стали їх повною 
протилежністю.  Проблемою є те, що великих інвестиційних проектів 
в країні немає. Міністерства і держкомпанії не можуть представити 
проекти навіть на $ 10 млрд., а необхідно на $ 150 млрд. на 15-20 років. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну зображено на  
рис. 1.[1] 

Здійснивши аналіз  структури прямих іноземних інвестицій в 
Україні, варто зазначити, що на промислових підприємствах 
зосереджено 32,3 % загального обсягу прямих інвестицій, а в 
фінансових установах – 25,1% [1]. Найчастіше, інвестиції спрямовують 
в галузі із швидким оборотом капіталу, а також у виробничу сферу. 
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Банківська сфера залишалась найбільш інвестиційно привабливою 
сферою протягом останніх років, оскільки відсоткові ставки на 
українських грошових ринках були  вищими у порівнянні з іншими 
європейськими країнами. Проте, це не основні сфери куди слід 
інвестувати.  

 

 
Рис.1. Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну,$ млрд. 
 
Експерти і фінансові аналітики часто говорять про надприбутки 

компаній, що працюють на ринку аутсорсингової розробки 
програмного забезпечення. Головний актив цих гравців – 
співробітники з високим рівнем кваліфікації. Головна конкурентна 
перевага – низький порівняно із Західною Європою і Північною 
Америкою фонд заробітної плати. 

 Першим вагомим об’єктом інвестування ІТ-сфери є дата-
центри. Україна знаходиться між Америкою і Китаєм – дуже вигідне 
розташування. Саме тому, створивши на нашій території дата-центри з 
контентом, можна розвантажити завантажені канали тих же Amazon, 
Google та інших компаній. Інформація, яка потрібна Китаю, 
завантажуватиметься через Україну і в такому випадку, мова йтиме 
про інвестиції в розмірі сотень мільйонів доларів. Другим об’єктом 
інвестування є збір гаджетів. Україна, поки що, не дуже популярна 
серед мережевих заводів-складальників електроніки. Свого часу 
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декілька з них – Jabil і Flextronics – відкрили нові локації у вільній 
економічній зоні в Ужгороді. Відомо, що Jabil за останніх 10 років 
інвестувала в своє українське підприємство $88 млн., Flextronics – $24 
млн. з 2000 року [2]. Компанії працювали над замовленнями таких 
брендів, як Huawei, Nokia, Lenovo, Intel, Microsoft і навіть Apple. 
Вигідна податкова система і близькість до Європи робили розміщення 
такого бізнесу рентабельнішим в порівнянні з дорожчими країнами 
Східної Європи. 

Останніми роками значні фінансові ресурси залучають й 
українські IT-стартапи. Для прикладу, в 2012 році підрозділ Google 
купив український проект Viewdle за $45 млн. В 2015 році стало 
відомо про впровадження одеського стартапа Looksery і Snapchat з 
рекордною сумою в $150 млн.[2] 

В українському IT все ще є сфери, куди найближчим часом 
можуть зайти дійсно крупні інвестиції. Головне – забезпечити і 
зберегти політичну стабільність в державі. 

 
1.Державна служба статистики України [Електронний 

ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 2. 2. Українська 
асоціація венчурного капіталу і прямих інвестицій [Електронний 
ресурс] / Режим доступу: http://uvca.eu/ua.  
 

Л.О. Тичинська  
Науковий керівник – к.е.н., ст.викл.  І.С. Стеців  

 
ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

У сучасних умовах поряд із розширенням діяльності суб’єктів 
економіки зростає необхідність у логістичних послугах. Перевезення 
вантажу - важлива частина бізнесу багатьох компаній. Оптимізування 
логістичних витрат на сьогодні є важливим завданням, що потребує 
подальшого дослідження. Питання оптимізації логістичних витрат 
висвітлено у працях багатьох вчених, серед яких варто виділити 
наступних: Вернюк Н.О., Новак І.М,, Школьний О.О. [1, с. 184-193], 
Біловодська О.А., Латунова Д.А. [2, с. 485-489], Крикавський Є.В. [3, с. 
240-247]. Прихильники відомої теорії М. Портера переконані , що  в епоху 
“ощадливого виробництва” і віртуальних компаній будь-яка функція, яка 
не є основною для споживача, повинна бути передана спеціалізованому 
“провайдеру” [4, с. 579 ; 5, с. 191].  Класичний тип рішень ”робити самому 
чи купувати” довший час був предметом широких дебатів навколо 
економічних витрат та корисностей кожної із альтернатив, відомі приклади 
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класичного економічного підходу до цього питання [6]. Ми погоджуємося 
з думкою вчених про необхідність застосування логістичних послуг з 
метою оптимізації витрат підприємства, проте вважаємо необхідним 
проведення подальшого дослідження у даному напрямку з метою 
визначення доцільності застосування логістичних послуг окремими 
суб’єктами економіки. На наш погляд основна проблема полягає у 
виникненні ризиків пов’язаних із розкриттям інформації стороннім 
організаціям, що потребує детального зваження  корисного ефекту від 
застосування логістичних послуг і можливого негативного впливу на 
діяльність підприємства. 

Проведене нами дослідження дає змогу охарактеризувати ряд 
переваг та недоліків описаних вище варіантів. До вагомих плюсів 
створення власного логістичного відділу, ми можемо віднести: 

• повний контроль за якістю надання послуг та збереженням 
вантажу; 

• можливість зберігати свої унікальні логістичні схеми і захищати 
інформацію про різні бізнес-процеси від конкурентів; 

• можливість розміщення реклами на транспортних засобах; 
• можливість надавати транспортні послуги іншим підприємствам 

та внаслідок цього отримувати прибуток;  
Основними недоліками на наш погляд є: 
•  створення і функціонування такого відділу потребує значних 

фінансових затрат, які неодмінно відобразяться на вартості продукції; 
• підприємства недостатньо підготовлені до формування та 

забезпечення функціонування міжнародних логістичних систем; 
• у світовій економіці встановлюються довготривалі зв'язки між 

підприємствами і провайдерами, які надають послуги на міжнародному 
рівні, що робить недоцільним для підприємств намагатися самостійно 
вирішувати проблеми логістики . 

У другого випадку теж є суттєві переваги до яких ми можемо 
віднести: 

• сучасні склади класу «А», які найчастіше невигідно утримувати 
на балансі неспеціалізованому підприємству; 

• сучасна техніка і технологія товарних потоків; 
• можливість підбирати клієнтів за певними принципами, що 

дають змогу збалансовувати середньорічне навантаження. 
Логістичні процеси помітно ускладнилися, тому рівень знань, що 

необхідний протягом всього ланцюжка створення вартості, поступово 
перетворився в ключовий фактор успіху. Дивлячись на сьогоднішню 
економічну ситуацію в Україні, ми розуміємо, що у більшості підприємств 
немає можливості створювати цілі інститути, що будуть не тільки 



 736 
 
займатися логістикою, а й постійно досліджуватимуть цю сферу і 
удосконалюватимуть процеси згідно із тенденціями, задля зниження 
собівартості послуг. Не завжди компаніям вдається власними силами 
організувати досить складну діяльність на ввідповідному рівні, тому увагу 
багатьох привертає делегування цих завдань так званим професіоналам.  

Враховуючи всі вищесказані факти, вважаємо за необхідне 
підкреслити, що без комплексного взаємодії досвідчених фахівців 
налагодити бізнес-процеси в логістичній сфері практично нереально. 
Очевидно, що для оптимізації логістичних витрат доцільніше буде 
укладання договору із відповідною компанією. 

 
1. Вернюк Н.О.  Логістичний аутсорсинг як чинник глобальних 

конкурентних переваг / Н. О. Вернюк, І. М. Новак, О. О. Школьний // 
Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 7. - с. 184-193. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_7_21 2. Біловодська О.А., / 
Дослідження сутності логістичного аутсорсингу як чинника 
ефективного функціонування вітчизняних підприємств / О.А. Біловодська, 
Д.А. Латунова / / Бізнес Інформ.– 2014.– №2. – с. 485–489 3. Крикавський 
Є.В. Нова парадигма логістики: стратегічний статус // Наукові праці 
ДонНТУ. Серія Економічна, № 4 (48), 2014. – с. 240-247. 4. Бауэрокс 
Дональд Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. з англ. – 
2-е вид. – М. :  ЗАО “Олімп-Бизнес”,  2005.  –  с. 577–579  
5. George.J.Stigler. The Division of Labor Ls Limited by the Extent of the 
Market // The Journal of Political Economy. LIX: 3. 1951.  – с. 185-193 6. 
Oliver E.Williamson. Markets and Hierarchies. – NY: The Free Press, 1975  

 
Н.М. Федорчук  

Науковий керівник – к.е.н., доц. Загорецька О.Я 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ 
ОБЄ’ДНАНИХ  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 
Питання об’єднання громад назріло вже давно, але, на жаль, 

процедура добровільного об’єднання громад, на яку покладали дуже 
великі надії, не дає позитивних результатів. Фактично жодна сільська 
громада не  хоче об’єднуватися  із містами. Села бояться втратити 
свою землю, пільги, дотації для сільських регіонів.  

Для людей існуюча адміністративно-територіальна система хоч 
і не надто комфортна, але проста і зрозуміла: село - сільрада - район – 
область. У кожного є щоденні життєві потреби: довідки, лікарні, 
дитсадки, школи, клуби, заклади соціально-культурного, побутового, 
торгового призначення. Люди з маленьких сіл побоюються, що їх 
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більші сусіди після об'єднання залишать собі всі кошти громади. 
Цілком можливо, що в результаті відсотків 20 малих сіл будуть забуті і 
знищені. Там, де нема сільради, там нема села. Своєю чергою, багаті 
громади не хочуть поєднуватися з бідними. 

Звісно об’єднання великих і сильних сільських рад буде мати 
значний економічний ефект для багатих: вони об’єднають свої активи, 
матимуть податок з доходів фізичних осіб. Окрім того, об’єднані 
територіальні громади отримуватимуть свою частину державної 
медичної й освітньої субвенції. Для міцних громад об’єднання принесе 
користь, і вони навіть можуть з дотаційних перейти в громади (які?), А 
Бідніші села, об’єднавшись, залишаться на тому етапі, на якому є. 

Територіальні громади з невеликою чисельністю населення та 
на території яких немає зовсім, або недостатньо, бюджетоутворюючих 
підприємств, не зможуть існувати, не об’єднавшись з кимось, у зв’язку 
з недостатністю бюджетних коштів на власне утримання. Ці сільські 
громади не можуть забезпечити зарплату голові, землевпоряднику, 
бухгалтеру. Зараз більшість громад району не здатні забезпечити 
населення належними послугами, і до того ж, якщо їх не об’єднати 
довкола більш сильного економічного центру, то вони не матимуть 
перспективи подальшого розвитку. 

Досвід перших об’єднаних  громад, показує низку серйозних 
проблем. Часто громади просто не в змозі відповісти на питання своїх 
членів: що буде з медичним обслуговуванням, освітою, соціальною 
допомогою, бо не отримують від міністерств чіткого бачення. Що буде 
з надходженнями до місцевих бюджетів? Як їх ділити? Які будуть 
видатки? Що буде з комунальною власністю? Як вона буде 
переоформлюватися? Що буде з аграрними землями за межами 
населених пунктів? Чи будуть громади ними розпоряджатися? Є лише 
обіцянки, але чому б не прописати все відразу? 

Для  вирішення цих проблемних питань та забезпечення 
успішної реалізації процесу подальшого формування об’єднаних 
територіальних громад необхідно: а)у кожному селі, громаді мають 
бути створені належні умови для життя людей,зокрема у сфері освіти, 
медичного обслуговування та культури б) надати допомогу 
об’єднаним територіальним громадам з підготовки стратегічних та 
програмних документів щодо соціально-економічного розвитку 
громад, в т.ч. із залученням коштів міжнародної фінансової та 
технічної допомоги; в) якщо це добровільне об`єднання, то  воно 
мусить бути добровільним. Неприйнятним є коли  сільські голови по 
всій країні відчувають  щоденний тиск з боку виконавчої влади, адже 
закон прописує: не будете об'єднуватися – не отримаєте фінансування. 
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Проблеми  села є типовими для України в цілому. Це корупція, 
погані дороги, низький рівень соціального забезпечення, житлово-
комунальні проблеми, слабкий розвиток інфраструктури, мала 
кількість лікарень, садочків, шкіл тощо. Форсувати ситуацію для 
побудови кращого життя мало б  створення об’єднаної територіальної 
громади на основі самостійного вирішення жителями проблем 
місцевого значення і контролю виділених коштів. Економічна політика 
місцевих органів влади є досить обмеженою. Місцеві громади 
насправді є більше об’єктами економічних відносин, аніж їх 
суб’єктами. Досвід реформ країн ЄС є досить важливим для нашої 
держави, але вона не повинна повністю механічно його 
використовувати. В умовах глобалізації економіки різні форми участі в 
господарській діяльності повинні вписуватися в рамки державної та 
регіональної політики і не повинні порушувати принцип. І тому 
керівний комітет Ради Європи рекомендує місцевим і регіональним 
органам влади уникати економічного розвитку, занадто сильно 
зосередженого на місцевій ситуації. 

 
1. «Формування об’єднаних територіальних громад:стан 

проблемні питаннячка шляхи їх» [Ел. ресурс]. – Режим доступу 
:http://www.niss. gov.ua/content/articles/files/terutor_gromad-86ead.pdf.  
2. Проблеми об`єднання територіальних громад[Ел.ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.gromada.lviv.ua/article/1060. 3.Об`єднані 
територіальні громади у досвіді сусідів – плюси та мінуси[Ел. ресурс]. 
–Режим доступу: http://www.kahzorya.org.ua/?p=10302 
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Науковий керівник –  ст.викл. І.Є. Тимчишин 
 

МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ КРЕАТИВНОГО БІЗНЕСУ 
 

Ключова особливість креативної економіки - те, що вона 
заснована на знаннях, інформації та емоціях. Нині креативність стала 
рушійною силою інновацій: творчі підходи дають можливість 
створювати нові товари і послуги ,розширюючи традиційні сфери 
їхнього застосування. Креативний бізнес суттєво відрізняється від 
звичних норм роботи, він вимагає відповідних навичок, мобільності і 
здатності постійно вчитися, саме тому сектор креативної економіки 
створює найбільш високооплачувані робочі місця. 

В рамках креативної економіки створюються нові парадигми і 
моделі бізнесу. Для розробки і впровадження продуктових чи 
технологічних інновацій оптимальними, як доводить досвід, є моделі 
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інноваційних кластерів, дослідницьких парків, платформ, інкубаторів. 
Розвиток і підтримка творчих ініціатив вимагає впровадження нових 
форм організації праці (фрілансерство, мережі, хаби, коворкінги, 
майстерні, онлайн-платформи, спільноти, творчі лабораторії) і 
створення нового середовища – креативного простору. 

Забезпечити концентрацію на деякій території групи взаємо-
пов'язаних організацій, постачальників продукції, комплектуючих і 
спеціалізованих послуг, науково-дослідних інститутів та інших 
організацій, які взаємодоповнюють один одного і підсилюють 
конкурентні переваги окремих компаній, може кластер.  Сутність 
кластерного підходу полягає в тому, щоб ставитися до розвитку 
території з позицій вибудовування на ній максимально високої 
щільності діяльності, щоб максимізувати економічний ефект і 
прибуток, який залишається на цій території і йде на її розвиток. 

Бізнес-інкубатор – модель, яка забезпечує динамічний процес 
розвитку підприємств. Інкубатори опікають молоді фірми, допома-
гаючи їм виживати і рости під час початкового періоду, забезпечують 
практичну адміністративну допомогу, доступ до фінансування й 
основні професійні і технічні послуги [1]. 

Бізнес-платформа - це ресурс, що дозволяє в он-лайн режимі 
з'єднувати авторів бізнес-проектів і потенційних інвесторів. Бізнес-
платформою може скористатись автор проекту на будь-якій стадії 
реалізації, чи то ідея, чи готовий бізнес.  

Організація і проведення бізнес-форумів – досить поширене 
явище в наші дні. Головною метою будь-якого бізнес-форуму можна 
вважати консолідацію професіоналів в області підприємництва і 
бізнесу, активна участь яких прискорює бізнес-процеси, поліпшує 
функціонування програм для підтримки розвитку економіки [2]. 

Творчі лабораторії – передбачають колективний пошук нового в 
науці і техніці, апробацію нових ідей. 

Конкурси ідей - це презентація ідей та інноваційних проектів 
представниками молодіжних і підприємницьких співтовариств. 

Розвиток Інтернету дозволив деяким категоріям працівників 
зменшити частоту появи в офісі і навіть повністю перейти на 
віддалену роботу. Компанії або окремі фізичні особи наймають 
фрілансерів для виконання певних окремих разових завдань, а іноді і 
для постійної роботи. Одним з головних недоліків фрілансу є ізоляція 
працюючої людини і відсутність колективу. Саме цю проблему 
покликаний вирішувати коворкінг. 

Англійське слово «Coworking» перекладається як «спільна 
робота», тобто дизайнер може сидіти в одній кімнаті з програмістом і 
біржовим брокером, при цьому виникає ділова атмосфера, яка сприяє 
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підвищенню продуктивності і якості роботи. Спільна робота 
талановитих людей дозволяє генерувати нові ідеї. 

Поняття «креативна економіка» наразі не має чіткого 
тлумачення. У різних країнах світу в різні часи в неї включали різні 
ринки та сфери діяльності, які об'єднує одна спільна риса: всі вони 
базуються на використанні людських знань і умінь. В умовах 
високотехнологічного буму, коли кожен день на ринку з'являються 
тисячі продуктів і рішень, складно запропонувати щось абсолютно 
нове. Креативність, в першу чергу, полягає в тому, щоб, поєднуючи 
вже існуючі ідеї, створювати нові цінності як для бізнесу так і для 
суспільства, розвивати компетенції та формувати нові знання.  

 
1. Толмачова О. Бізнес-інкубатор як форма підтримки малого та 

середнього бізнесу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rusnauka.com/7_NMIW_2009/Economics/41648.doc.htm.  
2. Бізнес-форум як форма організації праці. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://moyaosvita.com.ua/finansu/biznes-forum.  

 
С. Р. Холодницька  

Науковий керівник – к.е.н. , асист. Кіржецька М.С. 
 

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ КОНЦЕРНІВ ЯК ФОРМИ 
ОЛІГОПОЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

 
Утворення  концернів  значною  мірою  зумовлене  необхідністю  

переміщення капіталу з менш прибуткових галузей промисловості в 
більш перспективні, а також для реалізації значних фінансових проектів. 
Концерн визначається як  статутне об’єднання підприємств, інших 
організацій, на основі їх фінансової залежності  від  одного  або  групи  
учасників  об’єднання,  з  централізацією функцій науково-технічного та 
виробничого  розвитку,  інвестиційної, фінансової,  зовнішньоеконо-
мічної  діяльності.  Концерн  наділений  частиною  повноважень  своїх  
учасників.  А  право  його  учасників  на  вступ  до  інших  концернів 
повністю обмежене [1,4].  

Взаємозалежність між суб'єктами концернів притаманна фірмам, 
що функціонують на олігополістичних ринках. Продавці завжди 
зважають на реакцію своїх конкурентів, коли встановлюють ціни, 
планують обсяги реалізації, розмір рекламних видатків тощо. Реакція, 
учасників на дію конкурента має безпосередній вплив на рівновагу на 
олігополістичних ринках. 

Однією з причин існування олігопольних концернів є економія, 
зумовлена зростанням виробництва. На традиційних ринках мінімізація 
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витрати можлива лише за умови охоплення значного відсотку ринку. 
Наслідком цього є тенденція фірм до зменшення своїх розмірів. Другою 
причиною їх існування є наявність високих бар’єрів (володіння 
патентами, контроль над стратегічною сировиною, видатки на рекламу) 
для входження на ринок інших фірм, що дає змогу контролювати 
конкуренцію, а, отже, й прогнозувати прибутки. 

На  сучасному  етапі  розвитку  економічних  відносин  концерни  
здійснюють значний  вплив  і  на  розвиток  економіки  високорозвинених  
країн  Північної  Америки і Західної Європи. У США з метою обмеження 
монополістичних ринків стимулюються різноманітні форми 
олігополістичних об’єднань. Так,  94% ринку автомобільних моторів, 90% 
електроламп, 90% сигарет, 87% зубної пасти, 80% турбін та генераторів, 
74% літаків.  контролюється чотирма фірмами. Причиною їх формування, 
насамперед, прагнення скористатися перевагами великомасштабного 
виробництва, які недоступні для більшості підприємств. 

Як правило, в Україні концерни створюються на базі потужних 
державних підприємств та акціонерних товариств. Завдяки концентрації 
капіталу, виробничих потужностей, широких можливостей диверсифікації 
концерн має більш високий ступінь стійкості до коливань ринкової 
кон’юнктури, здатний вигідно перерозподілити інвестиційні ресурси, 
концентрувати їх на найбільш рентабельні і окупні напрямки. 

На основі статистичних даних можна стверджувати, що концерн є 
однією із найпоширеніших форм об’єднань підприємств в Україні. 
Станом на 2014 р. налічувалося 350 концернів, в той час як асоціацій - 
3,2 тисячі, консорціумів – 94, корпорацій – 830.  Однак у 2015 р. 
кількість об'єднань різко скоротилася, в тому числі і концернів – до 193 
одиниць, що пояснюється падінням економіки України порівняно із 
попереднім на 10,4% і  скороченням обсягів виробництва у традиційних 
секторах економіки.  У 2017 р. продовжується спадний тренд щодо 
кількості концернів [1-2]. 

Отож, на даному етапі розвитку, створення концернів в Україні 
не є поширеним, що засвідчує необхідність посилення впливу держави 
на процеси структурування бізнесу. Тобто, система державного 
регулювання діяльності об’єднань як комплексу форм, методів і засобів 
державного впливу на монопольні ринки потребує змін. Особлива роль 
має бути відведена економічним методам, які ґрунтуються на 
використанні податків, грошово-кредитних важелів, цін, тарифів тощо, з 
метою стимулювання сталого розвитку економіки. 

 
1. Тенденції об’єднань підприємств та організацій країни. 

[Електроний ресурс] – Режим доступу:  
http://www.economy.nayka.com.ua 2. Державна служба статистики 
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України. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
http://www.ukrstat.gov.ua/ 3. Що таке концерн? [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://moyaosvita.com.ua/osvita-2/shho-take-koncern/ 4. 
Олігополія в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://referatbank.com.ua/referat2.php?id=5039 5.. Монополії та олігополії 
в умовах капіталістичної змішаної економіки. [Електронний ресурс] – 
Режим доступу:  http://diplomba.ru/work/72471  

 
Х.М. Цибаняк 

Науковий керівник - к.е.н., доцент І.З. Крет 
 
СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
За сучасних умов господарювання результативність діяльності 

підприємства визначають певні фактори. На даний час існує проблема 
відсутності загальноприйнятого підходу оцінки результативності 
діяльності підприємств, яка повинна враховувати різні аспекти 
функціонування бізнесу.  

Метою роботи є дослідження особливостей оцінювання 
результативності діяльності підприємства в сучасних умовах ринку. 

Об’єктом дослідження є результативність діяльності під-
приємств. 

Предметом дослідження є сучасні системи оцінювання показ-
ників результативності діяльності підприємств. 

Сама результативність господарської діяльності підприємства - 
це економічна категорія, яка відображає співвідношення між 
отриманими результатами від господарської діяльності та затраченими 
на її досягнення ресурсами. За умови, що при визначенні ефективності 
ресурси можуть бути представлені або в певному обсязі за їх первіс-
ною вартістю, або часткою їх вартості у формі виробничих витрат. 

Отже, доцільно забезпечити органічний взаємозв'язок критерію 
та системи конкретних показників ефективності діяльності. Така 
система показників ефективності має включати певні групи. Зокрема, 
узагальнюючі показники ефективності виробництва, а також  
показники ефективності використання землі, праці, виробничих 
засобів і фінансових коштів. 

Найбільш поширеними системами оцінки результативності є: 
Універсальна система показників за К. Х'юбертом (TPS), яка 

розглядає систематичний процес безперервного, послідовного і 
регулярного вдосконалення, розвитку навчання, що спрямований на 
стійке зростання результатів діяльності співробітників і підприємства. 
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Balanced Scorecard (BSC) (збалансована система показників) - 
це певна система стратегічного управління підприємством на основі 
визначення і оцінки її ефективності по набору показників, підібраному 
таким чином, щоб врахувати всі особливості її діяльності.  

Моделі Tableau de Bord (бортове табло), як і Balanced 
ScoreCard, притаманна наявність причино-наслідкових зв’язків між 
фінансовими та не фінансовими показниками діяльності підприємства. 
А для кожного підрозділу (підприємства) ставиться певна генеральна 
ціль, що у свою чергу розподіляється на цілі підлеглих підрозділів. 

К. МакНейр, Р. Ланч, К. Крос представили модель, яка має 
назву „Піраміда ефективності”. Основна концепція - зв’язок 
корпоративної стратегії, яка орієнтована на клієнта з фінансовими 
показниками, доповненими певними не фінансовими показниками. 

Кількість показників ефективності (далі КПЕ) для кожного 
рівня управління підприємством має бути в межах 5-10. Отже, така 
кількість ключових показників ефективності для кожного рівня 
управління дозволить менеджерам концентрувати свою увагу тільки на 
дійсно суттєві питання. [1] 

Практика засвідчує два підходи до формування системи КПЕ: 
підхід, що базується на фінансових параметрах, і підхід в основі якого 
фактори успіху використаної стратегії. 

Розробка та впровадження заснованої на КПЕ системи управ-
ління результатами пов'язані з прийняттям певних концептуальних 
рішень щодо сегменту охоплення цієї системи, рівня деталізації КПЕ 
та їх доведення до найнижчих рівнів управління підприємства.  

Побудувати ефективну і універсальну систему КПЕ неможливо. 
По мірі того, як міняються зовнішні умови та пріоритети, по мірі 
внутрішнього розвитку підприємства, використовувані КПЕ і їх 
відносна пріоритетність можуть і повинні мінятися. 

Щоб система управління результатами діяльності не тільки 
відстежувала, а й стимулювала досягнення підприємством своїх цілей, 
необхідно налагодити власне механізм формування цих цілей, які 
залежать від середовища і специфіки діяльності із врахуванням 
загальноприйнятих принципів, дотримання яких робить таку систему 
особливо ефективною і надійною. 

 
1. Бугров Д. Метрика эффективности [Електронний ресурс] // 

Вестник McKinsey. — Режим доступу: http://www.vestnikmckinsey.ru. 
 
 
 



 744 
 

А.В. Цигіль 
Науковий керівни -: к.е.н., доцент І.З. Крет 

 
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ І ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 

 
На сучасному етапі розвитку економіки України забезпечення 

ефективного функціонування підприємств потребує постійного 
підвищення конкурентоспроможності продукції, оптимального вико-
ристання потенціалу підприємства і капвкладень, гнучкого реагування 
на зміни у ринковому середовищі. Виконання перерахованих завдань 
можливе завдяки систематичному удосконаленню їх використання.  

Сприяти підвищенню інвестиційної активності вітчизняних 
підприємств можливо шляхом застосування нових підходів та методів 
до оцінки економічної ефективності капвкладень і шляхів 
удосконалення їх використання, які б враховували вимоги сьогодення. 
Тому дана тема і проблема є актуальною на сьогодні. 

Метою публікації є дослідження використання і оцінка 
економічної ефективності капвкладень підприємства на сучасному етапі 
розвитку економіки України. 

Сама економічна ефективність капіталовкладень – еконо-
мічний показник співвідношення обсягу випущеної продукції у 
вартісній формі до величини капіталовкладень, які забезпечили цей 
випуск. 

Ефект капвкладень у сфері матеріального виробництва залежно 
від рівня управління може виявлятися як приріст національного доходу 
(на рівні держави),чистої продукції (для галузей та підгалузей 
економіки), приріст прибутку або зниження собівартості (для підпри-
ємств, їх об'єднань або окремих об'єктів капітального будівництва). 

І.М. Бойчик розглядає капвкладення, як вкладення капіталу у 
різні сфери народного господарства з метою створення нових та 
оновлення існуючих основних фондів (капітальних матеріальних благ). 

В середині 90-х років минулого століття науковці С.І.Процик і 
В.К.Задорожна досить повно розкрили сутність економічної ефектив-
ності капіталовкладень. А саме, що економічна ефективність - це 
відношення економічного ефекту до витрат, що його отримання. А 
економічний ефект характеризує результат використання капітало-
вкладень. 

Кількісно економічна ефективність відображає результативність 
використання ресурсів виробництва - праці, засобів виробництва, 
капіталу та природних ресурсів.  
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Оцінка ефективності і доцільності капвкладень може 
здійснюватися на основі визначення терміну їх окупності. При цьому 
кількість років, за які відшкодовуються початкові інвестиції, при 
однакових чи різних за роками економічних результатах, встановлю-
ється на основі грошових потоків. Під грошовим потоком мають на увазі 
суму чистого доходу і амортизації. 

В кінцевому рахунку рішення про доцільність інвестицій 
приймається визначенням коефіцієнта прибутковості (ефективності), 
який розраховується як відношення суми дисконтованих доходів до 
суми дисконтованих витрат, або визначенням показника відносної 
ефективності (прибутковості) - відношення теперішньої вартості до 
дисконтованих (одноразових) вкладень. 

На рівень ефективності використання капвкладень впливає 
достатня кількість факторів, у тому числі тих, які визначають структуру 
і тривалість відтворювальних процесів та спроможність економічних 
методів управління ними. Основними заходами, внаслідок яких можна 
забезпечити підвищення ефективності використання капвкладень  є: 

- забезпечення комплектності й пропорційності капвкладень; 
- скорочення вартості будівництва виробничих об'єктів, якого 

можна досягти за рахунок використання дешевих матеріалів місцевого 
виробництва, прогресивних методів ведення будівельно-монтажних 
робіт, поліпшення проектування об'єктів і зниженням вартості проектно-
конструкторських робіт; 

- скорочення розриву в часі між капвкладеннями й освоєнням 
основних фондів; 

- реконструкція будівель і споруду для того, щоб ущільнити 
забудову; 

- матеріальне стимулювання працівників за покращення якості та 
економічного проведення будівельно-монтажних робіт, що сприяє 
скороченню термінів освоєння капвкладень. 

 
М.Б. Чиж 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Петрушка Т.О. 
 

ДЖЕРЕЛА ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ  
З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖКГ 

 
Складний шлях реформування економіки країни тільки 

розпочато, на цьому шляху ймовірні нерівновага, непередбачуваність. 
Це стосується різних сфер, але житлово-комунальне господарство 
(ЖКГ) потребує особливої уваги. Проблема активізації реформ в 
Україні має кореневими своїми витоками ускладнену економічну 
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ситуацію, значні структурні дисбаланси й надзвичайно низьку 
динаміку змін у методах і механізмах управління. У виробничому 
секторі (добувна, переробна промисловість, сільське господарство) 
деякі позитивні зрушення досягаються за рахунок підприємницької 
діяльності великого бізнесу, у торгівлі спрацьовують об’єктивні 
споживчі закони, і це теж дає певні результати. Гіршою є ситуація у 
житлово-комунальному господарстві, де ринкові умови обмежені, 
великий бізнес незацікавлений вкладати кошти у збиткову сферу. 

Власники житла та співвласники багатоквартирних будинків 
мають кілька інструментів для залучення інвестицій у проекти з 
енергозбереження та чистої енергії. Такими інструментами є: 

• муніципальне співфінансування з бюджету територіальної 
громади на безповоротній основі; 

• прямі інвестиції мешканців будинків, власників (співвлас-
ників) приміщень, ОСББ; 

• співфінансування власників, громадських об’єднань та органів 
самоорганізації населення та третіх осіб (місцевого, державного 
бюджету, приватних інвесторів тощо; 

• договір з іншою стороною, зокрема енергосервісною компа-
нією (ЕСКО); 

• грант (гранти), співпраця з Альянсом Глобального Розвитку 
(GDA), фінансування за рахунок продажу квот за Кіотськім протоколом; 

• кредитне фінансування, у т. ч. пільгове кредитування та схеми 
(механізми) часткових гарантій. Упроваджується комерційними 
банківськими установами або спеціалізованими агенціями, фондами 
револьверного фінансування. 

ЕСКО в житловому секторі України мають більше можливостей 
для роботи через відсутність обмежень, пов’язаних із використанням 
бюджетних коштів. Із іншого ж боку, для багатоквартирних будинків є 
додаткові вимоги – зокрема, наявність ОСББ. ЕСКО проводить 
енергоощадні заходи, внаслідок чого зменшується енергоспоживання. 
А за рахунок отриманої економії має можливість здійснити погашення 
кредиту. 

В Україні реалізується низка проектів міжнародної технічної 
допомоги, які передбачають співфінансування пілотних проектів у 
житловій сфері, у т.ч. спрямовані на підтримку ОСББ. 
Співфінансування проектів з боку таких інвесторів відбувається на 
безповоротній основі. Особливістю використання цього джерела є те, 
що скористатися ним можливо лише при безпосередній зацікавленості 
та участі місцевої влади, яка співпрацюватиме з грантодавцями згідно 
з підписаними меморандумами тощо. Найбільш зацікавленими 
сторонами, які могли б застосувати цей фінансовий інструмент і 
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вкладати гроші в ресурсозбереження у багатоквартирному житловому 
фонді, можуть виступати ОСББ та підприємства-виконавці житлово-
комунальних послуг. 

Показники річних енерговитрат у житловому фонді наступні: - у 
Західній Європі - 150-260 кВт⋅год/м2; - Скандинавії - 120-150 кВт⋅год/м2 та 
60-80 кВт⋅год/м2 - для енергоефективних будинків; - та Східній Європі, у 
т.ч. Україні - 250-400 кВт⋅год/м2. Таким чином, житловий фонд України 
потребує форсованого скорочення нераціонального використання 
енергоресурсів. Відомо, що показник енергоємності ВВП України -  
0,89 кг у.п/$США, який у 2,6 рази вище середньосвітового рівня, свідчить 
про те, що досягнення прогнозного для 2030 р. рівня (0,36 кг у.п/$ США) 
може бути забезпечено лише за рахунок впровадження принципово нових 
системних технологій, систем обліку витрат енергоресурсів тощо. Але 
на сьогодні матеріально-технічна база ЖКГ з її темпами деградації не 
може мати навіть приблизних показників подібної енергоємності.  

Однак, головним джерелом фінансування ЖКГ є сплата послуг 
споживачами, бюджетна підтримка та допоміжні комерційні операції. 
 

С.С. Шрамко  
Науковий керівник -  к.е.н., доц. О.В. Музиченко 

 
РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ТА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ДАНОМУ РЕГІОНІ 
 

На сьогоднішньому етапі розвитку економіки України 
актуальним завданням є розвиток харчової промисловості, до якої 
відносять і молочну галузь, як одного з елементів національної 
безпеки. У січні 2017 р. у Львівській обл. вироблено 16,4 тис. т молока, 
що на 4,7 % менше, ніж у січні 2016 р. [1]. 

Дослідження щодо аналізу чинників розміщення здійснювали: 
Комарницький І.М. [2], Музиченко-Козловська О.В. [3], Стадницький 
Ю.І. [4] та інші вчені. 

Молочна галузь об’єднує підприємства з виробництва молока і 
молочних продуктів. До її складу входять підприємства з виробництва 
тваринного масла, суцільномолочної продукції, молочних консервів, 
сухого молока, сиру, бринзи, морозива, казеїну тощо. 

Розглянемо вплив чинників розміщення на діяльність молочної 
промисловості Львівщини. 

На розміщення підприємств молочної галузі має значний вплив 
сировинний чинник. Адже, сировинна орієнтація є визначальною або 
вагомою у таких випадках [3]. 
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До джерел сировини тяжіють матеріаломісткі виробництва з 
високими нормами витрат сировини на одиницю готової продукції. В 
таких виробництвах вага основної сировини набагато перевищує вагу 
готової продукції. Так, відношення маси сировини до маси готової 
продукції становить при виробництві: сиру – 9 : 1; масла – 15 : 1. 

Підприємства, що переробляють сировину, яка швидко псується, 
серед яких і молочні. Подібна орієнтація зумовлена великими витратами 
на перевезення і неможливістю запобігти псуванню продукції в дорозі. 

У виробницві молока корми становлять до 50 % його собівартості. 
Отже, від якості кормів, у тому числі підножного, залежить якість 
молока. Сировинна орієнтація матеріаломістких виробництв 
зумовлюється бажанням зекономити на транспортних витратах. 

Розвинутий паливно-енергетичний комплекс у Львівській 
області послаблює дію паливно-енергетичного чинника. 

На розміщення підприємств молочної галузі впливає також 
споживчий чинник, адже, якщо продукт порівняно дешевий і 
перевезення на великі відстані істотно вплине на його вартість. 
Наприклад, транспортування свіжого молока доцільне до 25-30 км. 

Дія споживчого фактора виявляється у наближенні виробництва 
до місць споживання готової продукції.  

Транспортний фактор посилює дію попередніх факторів, його 
складова в структурі витрат у багатьох випадках є високою. У 
залежності від розмірів транспортних витрат виробництво розміщують 
ближче до сировини або до споживача. Дешеві вантажі перевозити на 
великі відстані невигідно, тому що частка транспортних витрат буде 
становити в цих випадках 25% і більше. Для порівняння - у вартості 
дорогих вантажів вона становить 0,1-1,5%. 

Вплив транспортного фактору прямо залежить від забезпе-
ченості території транспортними сполученнями (конфігурація транс-
портної мережі, щільність доріг і тощо). Розвиненість транспортної 
мережі залежить від економічного розвитку регіону. 

Вплив екологічного фактора на розміщення підприємств 
молочної галузі виявляється при потребі врахувати мікрокліматичні 
умови виробництва. Кліматичні умови Львівщини (вологий клімат) 
сприяють розташуванню в її межах молочних підприємств. 

Отже, на оптимальне розташування підприємств молочної галузі 
Львівщини впливає декілька факторів: сировинний, споживчий, 
екологічний та транспортний.  

 
1. Головне управління статистики у Львівській області. – 

Електронний ресурс. – Режим доступу: www.lv.ukrstat.gov.ua.  
2. Комарницький І.М. Аналіз чинників розміщення підприємств з 
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врахуванням специфіки Західного регіону України / І.М.Комарницький, 
І.А.Франів // Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – 
file:///C:/Users/admin/Downloads/econrig_2011_4_4.pdf. 3. Музиченко-
Козловська О.В. Регіональна економіка: навчальний посібник. – Львів: 
Новий світ, 2010. – 232 с. 4. Стадницький Ю.І. Просторологія: наука 
про просторові аспекти ефективності. – Електронний ресурс. – 
Режим доступу: https://elibrary.ru/elibrary_27217284.pdf. 
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