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СЕКЦІЯ 1
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Костяна О.В.
к.е.н., доц.
Авраменко А.В.
студент
Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ МИТА ТА ЙОГО РОЛЬ
У РЕГУЛЮВАННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Кожна дeржава здійснює рeгулювання зовнішньоeкономічної діяльності для забeзпeчeння бeзпeки країни і захисту національних інтeрeсів. Державне рeгулюваннюя ЗEД
здійснюється практично у всіх країнах світу, алe його масштаби, форми і мeтоди, конкрeтні
цілі і завдання визначаються кожною країною, виходячи з її масштабів, положeння в
сучасному світі, зовнішньої і внутрішньої політики дeржави [1, с.232].
Одним з найефективніших методів державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності є застосування фіскальних важелів, які за характером відносяться до непрямих
методів впливу. Відповідно до вітчизняного законодавства при здійсненні експортно-імпортних операцій можуть стягуватися три види податкових платежів – ПДВ, мито та акциз.
Мито – це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України
який нараховується та сплачується відповідно до цього Кодексу, законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України [2].
Введення мита може бути спричинено різними факторами, серед яких фіскальні,
економічні та політичні. На відміну від інших податків, застосування мита здійснюється в
основному для формування раціональної структури експорту й імпорту в умовах відсутності
прямого втручання держави до цієї сфери. Метою введення мита може бути здійснення
економічного тиску на відповідні держави або створення режиму найбільшого сприяння за
політичними мотивами [3].
В більшості країн світу найбільш розповсюдженим є мито, що стягується з товарів,
ввезених до країни, тобто оподаткуванню підлягає тільки імпорт. Експорт товарів регулюється, як правило, лише частково та в деяких країнах. Товари і предмети, які ввозяться до митної території України та вивозяться за межі цієї території, підлягають оподаткуванню митом.
Однак слід зазначити, що вивізне мито застосовується тільки щодо деяких видів товарів,
перелік яких є незначним.
Митний тариф України – це систематизований звід ставок мита, якими обкладаються
товари, які ввозять до митної території України.
Ставки митного тарифу України є єдиними для всіх суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності та територіального розташування, за винятком випадків, передбачених законами України та її міжнародними договорами. Митний тариф затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
Порядок обкладання митом предметів, які вивозяться або пересилаються громадянами
за митний кордон України, та їх перелік встановлено Митним кодексом України, законами
України, постановами Кабінету Міністрів та рядом актів Державної митної служби України.[4, c.115]
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У Законі України "Про Митний тариф України" зазначається, що в основу товарної
класифікаційної схеми Митного тарифу України (товарна номенклатура) покладено Українську
класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка базується на Гармонізованій
системі опису та кодування товарів.
Ставки митного тарифу України є єдиними для всіх суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності та територіального розташування, за винятком випадків, передбачених законами України та її міжнародними договорами. Митний тариф затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України [5].
В Україні застосовуються такі ставки мита:
– -адвалорне, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших
предметів, які обкладаються митом;
– -специфічне, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю
товарів та інших предметів, які обкладаються митом;
– -комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладення [2].
В умовах реформування економіки України мито є найважливішим інструментом
зовнішньоторгової системи держави, що використовується з метою обмеження ввезення
іноземних товарів, захисту та заохочення розвитку вітчизняного виробництва, стимулювання
вивезення національних товарів.
Отже, зовнішньоекономічні торгові операції в Україні є надзвичайно важливим
сегментом економіки, бо завдяки ним, по-перше, забезпечується економічний розвиток як
окремих суб’єктів господарювання, так і економіки держави загалом, а по-друге, за рахунок
податків, які стягуються при здійсненні експортно-імпортних операцій, формується значна
частка бюджетних надходжень. Тому мито в Україні є важливим податком, що з одного боку
приймає участь у формуванні дохідної частини бюджету, а з іншого боку оподаткування
ним здійснює регулюючий вплив на міжнародні торгові операції, що здійснюються вітчизняними суб’єктами господарювання.
1. Козак Ю.Г Міжнародна eкономіка: навч. посібн. / Козак Ю.Г., Ковалeвського В.В., Ржeпішeвського
К.І. – К. :ЦУЛ, 2013. – 531с.
2.
Митний
кодекс
України.
–
[Eлeктронний
рeсурс].
–
Рeжим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text.
3. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. – [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу:
http://sfs.gov.ua/mk/rozdil-9/glava-42/.
4. Дубчак В. Митна справа: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002 – 310 с.
5. Закон України «Про Митний тариф України» від 2020, № 42, ст.344. – [Eлeктронний рeсурс]. –
Рeжим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-20#Text

Карпова В.В.
к.е.н., доцент
Айн А.М.
студентка
Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ
В УКРАЇНІ З КРАЇНАМИ ЄС
В умовах нестабільної економічної ситуації та глобальної кризи, яка викликана пандемією COVID-19, для економіки України вкрай важливо знайти можливості для поповнення
доходів бюджету, зокрема від надходжень з податку на додану вартість (ПДВ). При цьому
слід врахувати, що за загальними нормами ст. 353 Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
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їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) [1] поступове наближення до
структури оподаткування, визначеної у acquis ЄС, здійснюється відповідно до Додатка
XXVIII до цієї Угоди. Згідно з вказаним Додатком Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС щодо непрямого оподаткування до Директиви
2006/112/ЄC "Загальна система ПДВ" (надалі – Директива № 112) [2].
Положення Директиви № 112 мають бути впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності цією Угодою. Угода набрала чинності для України 01.09.2017 р., отже
положення Директиви № 112 слід було впровадити до 01.09.2020 р. Тому вкрай важливо
проаналізувати, які проблемні аспекти наразі існують в оподаткуванні ПДВ країн ЄС.
Обов'язкові заходи із забезпечення застосування Директиви з ПДВ містить Регламент
Ради ЄС з реалізації ПДВ № 282/2011. Ці заходи застосовуються без транспонування в
національне законодавство. Щоб запобігти шахрайству або спростити процедури збору ПДВ
державам-членам можуть надати повноваження відступати від Директиви № 112.
Директива № 112 встановлює рамки для ставок ПДВ в ЄС, але це дає національним
урядам свободу, щоб встановити кількість і рівень ставок, які вони вибирають відповідно
тільки до двох основних правил:
Правило 1: стандартна ставка для всіх товарів і послуг;
Правило 2: країна ЄС може застосувати одну або дві знижені ставки, але тільки до
товарів або послуг, вказаних у Директиві № 112.
Стандартна ставка ПДВ – це ставка, яку країни ЄС повинні застосовувати до всіх
товарів і послуг, не звільнених від податків. Держави-члени застосовують стандартну ставку
ПДВ, яку кожна держава-член повинна встановлювати як відсоток від бази оподаткування, і
яка повинна бути однаковою як для постачання товарів, так і для надання послуг (стаття 96
Директиви № 112 [2]). З 1 січня 2016 року до 31 грудня 2017 року стандартна ставка не може
бути нижчою за 15 % (стаття 97 Директиви № 112).
В Україні стандартна ставка ПДВ становить 20 % (товарів (п. 193.1 Податкового
кодексу України [3]), тому доцільно проаналізувати, чи є якісь можливості зниження діючої
стандартної ставки оподаткування ПДВ у відповідності до Директиви № 112.
Однією з найактуальніших проблем у країнах Євросоюзу є реформування податку на
додану вартість. У зв’язку з цим Європейська комісія 1 грудня 2010 р. відкрила суспільне
обговорення проблем застосування ПДВ у Європі. Світова фінансово-економічна криза
призвела до зменшення надходжень від цього податку (частка ПДВ у загальній сумі податкових надходжень протягом 2007-2009 рр. у середньому в країнах-членах ЄС зменшилася з
21,6 до 21,5 та 21,0%) [4].
Внутрішніми причинами реформування ПДВ є недоліки його правового регулювання
та невідповідність механізму застосування й адміністрування стрімким змінам умов
господарювання, зумовленим використанням новітніх технологій, підвищенням ролі послуг,
а також глобалізацією економіки [4].
Система ПДВ у країнах ЄС визначається цілим рядом параметрів, які визначають
обсяг податку, рівень базових і знижених ставок, кількісні характеристики і типи звільнення
від сплати податку, а також ряд адміністративних положень, що стосуються певних рамок, в
яких економічні агенти повинні вести свою господарську діяльність (порогові значення для
реєстрації платників податків, для декларацій і платежів, правил транскордонної торгівлі і т. д.).
ЄС намагався протягом багатьох років, відповідно до цілей Єдиного Ринку, гармонізувати ці
параметри за допомогою серії Директив.
В більшості країн ЄС спостерігається «розрив» ПДВ, що визначається як різниця між
теоретичними зобов’язаннями з ПДВ та фактичними надходженнями ПДВ в урядовий бюджет, в
будь-якій країні і в будь-який рік (в абсолютному або процентному вираженні). Зокрема, звіти
Європейської Комісії свідчать про те, що по відношенню до ВВП, країнами з найбільшими
«розривами» є Румунія, Латвія, Греція і Литва. Дослідження показують, що зазначені тенденції
до зростання «розриву» ПДВ у багатьох державах-членах Союзу виникали починаючи з 2008
року в результаті економічної кризи. Це було особливо помітно в Іспанії, Греції, Латвії,
Ірландії, Португалії та Словаччині [5].
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До основних факторів, які впливають на гармонізацію системи ПДВ у ЄС відносять
такі [6 c. 117]:
– наявність норм національного законодавства, які не передбачені в Директиві
№ 112;
– наявність норм у Директиві № 112, які дозволяють усім Державам-членам запроваджувати ті чи інші правила, які по-різному запроваджуються ними;
– наявність норм Директиви № 112, які дозволяють відхилятися від окремих
положень Директиви № 112 певним Державам-членам;
– відмінність у мовних версіях законодавства про ПДВ;
– відмінність у практиці адміністрування ПДВ та судовій практиці між Державамичленами.
Поряд зі шляхами реформування ПДВ, спрямованими на забезпечення утримання
податку з операцій постачання товарів і послуг усередині окремих країн-членів ЄС та між
ними за єдиним принципом, у Європі обговорюється низка інших питань його справляння.
Зокрема, у процесі обговорення стратегії боротьби з шахрайством у сфері ПДВ розглядається
питання ефективності існуючого способу справляння податку, що ґрунтується на самостійному
визначенні його суми платником, додаванні ПДВ до ціни товару (послуги) та перерахуванні всієї
суми платежу за поставлені товари (послуги), разом із ПДВ, продавцю, який сплачує в бюджет
різницю між сумою податкових зобов’язань і сумою податкового кредиту [5].
Наявність цих проблемних аспектів необхідно прийняти до уваги, оскільки згідно з
прийнятими і закріпленими в Угоді міжнародними зобов'язаннями Україна повинна гармонізувати своє законодавство з нормами Директиви № 112. Отже проблеми, які існують в
законодавстві країн ЄС, розповсюджуються відтепер і на Україну.
1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.
2. ДИРЕКТИВА РАДИ 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему податку на
додану вартість. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_928#Text
3. Податковий кодекс вiд 2 грудня 2010 № 2755-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20101202#Text.
4. Соколовська А. М. Дискусійні питання реформування ПДВ / А. М. Соколовська, В. О. Твардієвич //
Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 35-51.
5. Андріяш М.М. Проблеми розвитку оподаткування податком на додану вартість країн ЄС /
М.М. Андріяш // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2014. – Вип. 122. – Ч. 1. – С. 215–227.
6. Федчишин Ю. А. Наближення законодавства про податок на додану вартість України до
законодавства Європейського Союзу в контексті Угоди про асоціацію : автореф. дис. канд. юрид. наук :
12.00.07 / Федчишин Ю. А. ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2016. – 19 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Податкові пільги є важливою складовою податкової системи держави. За допомогою
використання пільг платники мають змогу знизити обсяг своїх податкових платежів, а
держава здійснює регулюючий вплив на економічні та соціальні процеси шляхом впровадження певних видів пільг.
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При здійсненні податкового планування доцільно ретельно вивчити питання щодо
наявності та можливості використання податкових пільг. Можливість застосування податкових пільг гарантує платникові податків право на податкове планування. Відповідно до
пункту 30.1 статті 30 Податкового кодексу України, податкова пільга – передбачене
податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо
нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за
наявності підстав, визначених законом [1].
Слід враховувати, що податкові пільги та порядок їх застосування є факультативним
елементом податкового механізму, тобто вони можуть встановлюватися на розсуд
законодавця [2, с.40]. Та при цьому зазначимо, що за всіма видами податків, які на даний час
встановлені в Україні, створено пільги.
Податки виконують дві основні функції – фіскальну та регулюючу. Регулююча функція полягає у використанні податкових механізмів з метою зацікавити платника у веденні
певної діяльності [3], а фіскальна у наповненні Державного бюджету. Впровадження податкових пільг більше відповідає реалізації регулюючої функції податків, адже часто за
допомогою пільг здійснюється підтримка або стимулювання певних груп суб’єктів, однак це
веде до зниження доходів бюджету у короткостроковій перспективі. Для побудови раціональної податкової системи необхідне оптимальне поєднання реалізації фіскальної та
регулюючої функцій оподаткування.
Основним податком, яким оподатковуються доходи громадян в Україні є податок на
доходи фізичних осіб. Податковий кодекс України передбачає три види податкових пільг з
цього податку – звільнення від оподаткування окремих видів доходів (які не включаються до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника), податкову знижку та
податкову соціальну пільгу [1].
Першою з визначених Податковим кодексом України податкових пільг є перелік
доходів, які не включаються до оподатковуваного доходу платника податку.
Наступним різновидом податкових пільг з податку на доходи фізичних осіб виступає
податкова знижка. Право платника податку на доходи фізичних осіб на отримання податкової знижки за наслідками звітного податкового року визначено у ст. 166 Податкового
кодексу України.
Третім елементом системи пільг податку на доходи фізичних осіб, визначеним у ст.
169 Податкового кодексу України, є податкова соціальна пільга, яка застосовується до
доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як
заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та
винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року,
помноженого на 1,4.
Таким чином, хоч податкові пільги не відносяться до обов’язкових елементів податкового механізму, їх застосування є одним із найбільш дієвих проявів регулюючої функції
податків, роль і значення якої з часом дедалі збільшується. Особливо важливими для соціальної сфери є пільги з податку на доходи фізичних осіб, адже оподаткування цим податком
істотно впливає на розміри реальних доходів громадян. Слід зазначити, що зниження податкового навантаження на платників не може розглядатися як самодостатня мета надання
податкових пільг. Встановлення податкових пільг може мати різні цілі, у тому числі й соціальні, особливо це стосується пільг з ПДФО, це забезпечує реалізацію принципу соціальної
справедливості податкової системи.
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – База даних
«Законодавство України» / ВР України – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2. Податкове право: навч. посіб. / Я.В. Греца, В.І. Ярема, Ю.М. Бисага, М.В. Сідак. К.: Знання, 2012.
389 с.
3. Податки з фізичних осіб в умовах перехідної економіки в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://home-money.org/ua_63.php
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ
ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
Серед глобальних економічних змін очевидно, що головним в реформуванні бухгалтерського обліку в державному секторі є високоякісні стандарти, тому що це потрібно не
тільки приватному сектору економіки. Однак у державному секторі у всьому світі існує
кілька методів введення обліку, але найбільші зусилля покладені на розробку стандартів, які
можна порівняти з точки зору підзвітності та прозорості.
Однією з основних проблем реформи обліку суб’єктів державного сектору є відсутність
єдиних підходів розробки ефективних механізмів вдосконалення системи бухгалтерського
обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Основні способи поліпшення здійснення фінансово-бюджетної діяльності є удосконалення бухгалтерського обліку, посилення
його контрольних функцій фінансової та господарської діяльність установ. Якщо досягнути
високої якості відображення та ведення облікової інформації в установі, організації це
створить умови для ефективного впровадження всіх без винятку функцій управління.
Національна стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності в державному секторі, яка розроблена до 2025 року забезпечує розробку та
впровадження 20 національних положень (стандартів) обліку у державному секторі на основі
міжнародних стандартів. Реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності у державному секторі України потрібно узгоджувати з міжнародними стандартами
та директивами ЄС.
Проблеми, що стосуються реформування бухгалтерського обліку в державному
секторі розглянуті в працях відомих вітчизняних і зарубіжних економістів та науковців:
Л. Г. Ловінська, Н. І. Сушко[1], С. В. Свірко[2], І.В. Смірнова [3], С.О. Левицька, С.Ф.
Голова.
Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі
(НП(С)БОДС) діють на основі єдиного методологічного підходу до оцінки та розкриття
інформації на основі Міжнародних стандартів. До 2025 року згідно зі Стратегією модернізації системи бухгалтерського обліку висвітлено такі способи покращення вищезазначеного обліку:
· Підвищення рівня прозорості та якості фінансової звітності.
· Створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності суб’єктами державного
сектору.
· Удосконалення нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та фінансової
звітності.
· Вдосконалення системи бухгалтерського обліку [4].
Працівники установ та організацій з наявністю відповідних професійних навичок та
вмінь, як ніхто розуміють необхідність проведення реформи державних фінансів. На першому місці, серед модернізації постало питання адаптації національних стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних вимог, також мало місце негативні настрої серед бухгалтерів
суб’єктів державного сектору – так як, все раніше детально було регламентовано усталеними
актами Міністерства фінансів України та Державною казначейською службою, а потрібно
було адаптуватися до майбутніх змін – перехід до Плану рахунків бухгалтерського обліку та
НП(С)БОДС для всіх суб’єктів держсектору, розроблених на основі міжнародних стандартів
та до абсолютно нових підходів складання фінансової звітності. Але відсутність вільного
часу для вивчення впроваджених новацій та масштабний характер змін – створили негативні
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настрої серед бухгалтерів. Але ця ситуація змінилася, так як Мінфін оперативно відреагував
на ці обставини та впровадив всі новації поетапно. Для початку були введені в дію
національні стандарти з обліку необоротних активів і запасів, а потім проведені навчальні
заходи з головними розпорядниками бюджетних коштів та із розпорядниками нижчого рівня.
Тільки після цього запровадили План рахунків бухгалтерського обліку, інші НП(С)БОДС та
почали складати фінансову звітність за новими правилами.
Важливими умовами реформи є удосконалення методології та перехід на єдині
методологічні засади бухгалтерського обліку та звітності, які впроваджено на основі міжнародних стандартів та 20 НП(С)БОДС; запровадження єдиного Плану рахунків бухгалтерського обліку для всіх суб’єктів державного сектору та, який містить в собі субрахунки для
відображення в облікової інформації про операції з виконання бюджетів, розпорядників
бюджетних коштів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного
страхування. Але після впровадження та застосування всіх змін, можна з впевненістю сказати, що наразі бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору не повною мірою відповідає міжнародним стандартам обліку, але те, що вже зроблено, є серйозним кроком на
шляху України до впровадження міжнародного права в національне законодавство. Окрім
зазначеного, не менш важливим, на мою думку, є те, що під час реалізації Стратегії модернізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності до бухгалтерів-практиків, які безпосередньо працюють у державному секторі економіки, все таки дійшло те, що необхідно
зосереджувати свою увагу не лише на контролі за витратами, так як це раніше було головним
в їх діяльності, а й на підвищенні ефективності наданих послуг, що є головною метою здійсненні обліку в установах та організаціях. Тому і облікова інформація суб’єктів державного
сектору є інформаційним джерелом для прийняття управлінських рішень. В більшій мірі
якість цих рішень буде залежати від достовірності та достатності облікової інформації.
Але недосконалість впровадження всіх змін для суб’єктів державного сектору змушує
виділити певні заходи, що необхідні для подальшого реформування, серед актуальних та
вкрай необхідних я б назвала такі:
ü створення методичних рекомендацій до таких НП(С)БОДС, які їх не мають;
ü запровадження онлайн проходження навчання на постійній основі із підвищення
кваліфікації бухгалтерів та підтвердження відповідної кваліфікації, а також можливість слухання безкоштовних тренінгів та семінарів бухгалтерів-практиків та
професорів, що здійснюють діяльність за міжнародними стандартами;
ü аналіз змін, що відбуваються та зазначаються у міжнародних стандартах, та їх
відповідне коригування у національних стандартів бухгалтерського обліку;
ü удосконалення програмного забезпечення, що використовується суб’єктами державного сектору з налаштування бухгалтерського обліку та складання звітності.
Висновки. Дотримання світової практики з розвитку бухгалтерського обліку та
виконання завдань по Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності в державному секторі до 2025 року є ефективним способом удосконалення системи
бухгалтерського обліку в державному секторі нашої країни.
Я вважаю створення та запровадження програмного продукту є потрібним та актуальним на сьогодні. Адже, на ринку ІТ-послуг програмних продуктів є достатньо програмних рішень для удосконалення обліку, але після впровадження НП(С)БОДС з міжнародними
вимогами більшість з них не відповідають тим вимогам бухгалтерів через недосконалість їх
роботи. Це дуже ускладнює роботу бухгалтерів і негативно впливає на якість облікової
інформації, а потім і на складання фінансової звітності. Тож розроблення такого програмного
продукту з бухгалтерського обліку та складання звітності полегшив б життя бухгалтерам,
якби він відповідав високим стандартам якості та облікової системи Казначейства і системи
подання фінансової звітності в електронному форматі.
1. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними
фінансамии : у 2 т. Т. 1: Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до
міжнародних стандартів / Л. Г. Ловінська, Н. І. Сушко, С. В. Свірко та ін. – 2013. – 568 с.
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2. Свірко С.В. Бухгалтерський облік в бюджетних установах України : методологія і організація : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук / С.В. Свірко ; КНЕУ імені Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 33 с.
3. Смірнова І.В. Національні та міжнародні стандарти обліку для державного сектору: особливості
застосування / І.В. Смірнова, Н.В. Смірнова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного
університету : Економічні науки. – 2018. – Вип. 33. – С. 152–164.
4. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі
на період до 2025 року : розпорядження КМУ від 20.06.2018 р. № 437- р. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Березюк В.О.
аспірант
ДВНЗ Київський національний економічний
університет імені В. Гетьмана
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ
Державний борг є важливою складовою фінансової системи. Він виступає дієвим
інструментом у механізмі макроекономічного регулювання, забезпечення додатковими
ресурсами і засобом реалізації економічної стратегії держави.
Державний борг – це сума дефіцитів державного бюджету за мінусом бюджетних
надлишків; нагромаджена урядом сума запозичень для фінансування бюджетного дефіциту
[1]. Економічна сутність державного боргу виявляється через дві його функції: фіскальну –
залучення державою необхідних коштів для фінансування бюджетних видатків та регулюючу – коригування обсягу грошової маси через купівлю-продаж цінних паперів центральним банком країни.
Найбільш стрімке зростання стрімке зростання рівня державного боргу спостерігалося
в період 2014-2016 рр. Однак, починаючи з 2016 року, ми можемо спостерігалося поступове
зниження рівня приросту державного боргу країни, що врешті решт призвело до його
зменшення на 7,9% (17% зовнішній борг) у 2019 році. Про те, вже у 2020 році розмір загального державного боргу знов почав збільшуватись, що пов’язано з економічною нестабільністю викликаною світовою епідемією спричиненою вірусом COVID-19 [2].
Якщо в 2008-2013 українські керманичі намагались маневрувати між геополітичними
блоками і впроваджували курс соціальних урізань вибірково, то нинішні управлінці
оголошують про повну капітуляцію і сповнені рішучості до виконання найжорсткіших вимог
міжнародних інституцій.. Підставою для ствердження такого є умови, викладені в останніх
зобов’язаннях, які збирається брати на себе уряд перед МФВ. Меморандумом передбачається
жорсткий контроль МВФ за процесами, які здійснюються у фіскальній, податковій,
монетарній і взагалі – усій економічній політиці України. Як і попередні реструктуризації,
такі дії лише відтерміновують банкрутство країни, обмежуючи її незалежність кредитним
зашморгом, не ставлячи головного питання про повну відмову оплачувати борги, накопичені
усіма попередніми «елітами» [3].
Отже, погашення боргу практично не відбувається, оскільки значення заборгованості
залишається на приблизно однаковому рівні. Однак, зміна уряду в 2019 році дещо вплинула
на вектор розвитку, зокрема, відбувається часткове погашення зовнішнього боргу за рахунок
збільшення зовнішнього (випуск короткострокових облігацій). Станом на 2020 рік рівень
приросту внутрішнього боргу майже не змінився, однак відбувся значний приріст зовнішнього боргу, що від зменшення на 17% у 2019 році перейшов до зростання на 12,5 у 2020
році [4].
Загалом дії уряду у 2019 році свідчили про наміри зменшити залежність країни від
зовнішніх кредиторів (головним чином МВФ), однак зовнішньоекономічні обставини та
політико-економічна нестабільність в країни призвели до подальшого збільшення залежності від міжнародних фінансових інституцій та їх макроекономічної допомоги. Тобто,
незважаючи на певні рухи уряду в останні роки до зменшення залежності від зовнішніх
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кредиторів значних результатів не було досягнуто, що спричиняє необхідність України йти
на подальші поступки та виконувати умови поставлені міжнародними кредиторами. Це, в
свою чергу, призводить до подальшого зростання залежності економіки країни від зарубіжних спонсорів та призводить до зменшення рівня суверенітету країни, як в економічному,
так і в політичному аспектах.
Цікавою є динаміка держаного боргу за його складовими, а особливо внутрішнього
держаного боргу. Так, починаючи з 2009 року різниця між зовнішнім та внутрішнім державним боргом України складала декілька відсотків на користь зовнішнього держаного
боргу. В період 2014-2018 рр., ми можемо спостерігати значного збільшення рівня держаного
боргу. Це стосується ся, як відношення держаного боргу до ВВП в цілому, так і у відношенні
зовнішнього боргу до внутрішнього, різниця якого у зазначений період складала 10-15%.
Незважаючи на загальне зменшення % держаного боргу від ВВП починаючи з 2016 року така
диспропорція між внутрішнім та зовнішнім державним боргом зберігалася до 2020 року коли
дана різниця зменшилася до 5%. В цілому для економіки країни краща ситуація з перевагою
внутрішнього боргу над зовнішнім, таким чином держава є менш залежною від іноземних
кредиторів.
Значно виросло боргове навантаження за останні роки із розрахунку на одну людину.
Так, якщо у 2013 боргове навантаження на людину сягало 12 823 грн., то станом на 2018 р.
даний показник склав 51 304. У 2020 році даний показник збільшився до 52 416 грн. на одну
людину. При цьому цікавим є те, що динаміка співвідношення між зовнішнім та внутрішнім
боргом України в співвідношенні на одну людину є таким самим, як і в загальній динаміці,
то абсолютне значення внутрішнього боргу лише збільшується. Дана динаміка є позитивним
сигналом, що свідчить про збільшення ролі внутрішнього боргу у загальній борговій структурі, що як зазначалось вище є позитивним моментом, адже зменшує залежність економіки
країни від іноземних кредиторів [5].
Висновки з проведеного дослідження. Визнаючи необхідність здійснення державних
запозичень, констатуємо, що у борговій політиці України на сьогодні існує ряд вагомих
проблем, а саме:
· швидке зростання як абсолютних так і відносних показників державного боргу;
· неконтрольоване та нецільове використання боргових ресурсів;
· вплив наслідків боргової кризи та загострення проблеми боргової безпеки України;
· зростання чисельності глобальних фінансово-економічних ризиків;
В ході дослідження запропоновано напрямки удосконалення боргової політики
України, серед яких:
· розробка та впровадження цілісної стратегії, яка поєднуватиме завдання удосконалення нормативно-правового та інституційного забезпечення боргової політики;
· зменшення боргового тягаря та розвитку альтернативних, непозичкових інструментів фінансування бюджетних видатків;
· оптимізація механізму використання запозичених коштів;
Вказаний механізм державних запозичень України передбачає, що методи управління
внутрішнім державним боргом мають бути інтегрованими у бюджетний механізм через
операції державного бюджету, пов’язані зі зміною обсягу внутрішнього державного боргу,
його обслуговуванням, управлінням та використанням залучених коштів.
1. Круш П.В. Гроші та кредит: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 216 с.
2. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk
3. Лист про наміри до МВФ та Меморандум про економічну та фінансову політику України від 11
березня 2015 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0360500-14
4. Державний борг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cost.ua/budget/debt/
5. Оцінка рівня боргового навантаження країни (на прикладі України) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://economics.studio/munitsipalni-finansi-derjavni/otsinka-rivnya-borgovogo-navantajennyakrajini-79868.html
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Бондар С.В.
Викладач
Черкаський комерційний технікум
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ТУРИЗМ ТА ГАЛУЗЬ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
В УКРАЇНІ ЯК ОДНІЄЇ ІЗ СКЛАДОВИХ ТУРПРОДУКТУ
Туризм вважається економічним феноменом 21-го століття. Його стрімкий розвиток
забезпечує добробут багатьох країн світу, серед яких Єгипет, Туреччина, Туніс, Мальдіви
тощо.
Згідно ЗУ «Про туризм», поняття туризму визначається як «тимчасовий виїзд особи з
місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без
здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа від'їжджає».
Відповідно, туристичний продукт – це попередньо розроблений комплекс туристичних
послуг, який поєднує не менше, ніж дві такі послуги, що реалізуються або пропонуються для
реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, розміщення та
інші туристичні послуги, не пов’язані з попередніми (послуги з організації відвідувань об’єктів
культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо) [1, 54].
Послуги перевезення є однією з головних складових туристичного продукту і можуть
забезпечуватися наземним (автомобільним, автобусним, залізничним), водним та повітряним
транспортом. Для подорожей в межах країни доцільно використовувати наземний транспорт,
враховуючи його достатньо високу мобільність та невисоку цінову політику. Перевезення
туристів водним транспортом включає морські та річкові круїзи, подорожі на поромах,
катамаранах, яхтах, екскурсійні прогулянки (екскурсії) тощо.
Провідне місце серед інших видів пасажирських перевезень в міжміських та міжнародних сполученнях займає авіаційний транспорт. Його перевагами при подорожах на далекі
відстані є:
– - швидкість перевезення (наприклад відстань між Києвом і Парижем турист на
літаку подолає за 3 год., тоді як автобусом доведеться витратити близько 38 год.).
– - високий рівень комфорту та сервісу;
– - безпека подорожі (згідно зі звітом Міністерства інфраструктури України в 2018
році сталося 59 інцидентів на авіатранспорті, в результаті яких 24 особи загинули
та 3 травмовано. В цей час на ліцензованому автомобільному транспорті сталося
2698 ДТП, в наслідок яких 172 особи загинуло та 1709 осіб зазнали поранень та
травм) [3].
Головним недоліком авіатранспорту є висока вартість послуг. Так, середня вартість
автобусного квитка з Києва до Варшави становить від 25 євро, тоді як на авіаподорож
доведеться витратити від 110-150 євро.
Незважаючи на це, аналіз звітності UNWTO за 2014-2019 роки показав, що сегмент
авіаподорожей у загальній структурі транспортних послуг постійно зростає та в середньому
збільшується на 1% щорічно: від 54% у 2014 р. до 59% у 2019 р. [4]. Це свідчить про
підвищення доступності авіапослуг для населення .
2020 р. став переломним в розвитку туризму та авіатранспорту зокрема. Головним
фактором, що негативно вплинув на їх стан є пандемія COVID-19. Вона охопила всі країни
планети та торкнулася всіх галузей економіки. Пандемія стала найсерйознішим випробуванням для світової спільноти з часів Другої світової війни.
Переважна більшість держав тимчасово обмежила пересування громадян в межах
країни та повністю або частково закрила кордони для іноземних туристів, з метою
забезпечення епідеміологічної безпеки своїх громадян. Такі заходи негативно вплинули на
туризм загалом та авіаперевезення як його складову. За підсумками досліджень Всесвітньої
туристичної організації, втрати в сфері туризму в 2020 році склали 1,3 трлн доларів.
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Кількість туристів скоротилася на 74% порівняно з 2019 р. Повернутися до попереднього
рівня галузь зможе не раніше 2023-2024 р.
Туризм в Україні в умовах пандемії має порівняно кращі показники, ніж значна
кількість інших країн світу. Це зумовлене переважанням виїзного туризму над в’їзним та
великою кількістю туристичних ресурсів в нашій країні, зокрема наявністю двох морів та гір,
а отже – постійним розвитком внутрішнього туризму [5].
В авіаційній галузі в 2020 році спостерігалося суттєве скорочення виробничих
показників діяльності порівняно з попереднім роком. Ускладнення епідемічної ситуації в
України та світі призвело до спаду попиту на авіаперевезення та зниження комерційної
завантаженості рейсів вже наприкінці першого кварталу 2020 року. Частота виконання
авіарейсів знизилася, деякі були відмінені повністю. Майже 3 місяці (з 17 березня 2020 р.)
українські авіакомпанії не виконували жодних авіарейсів внаслідок введення Урядом
України обмежувальних заходів у рамках боротьби з розповсюдженням COVID-19.
Відповідно до підсумків роботи Державної Авіаційної служби України загальна
кількість пасажирів українських авіакомпаній в 2020 р. скоротилась порівняно з 2019 р. на
65% та становила 4797,5 тис. осіб проти 13705,7 тис. в 2019 р. та повернулась до рівня 20062007 р., коли цей показник складав 4208,3 тис. та 4928,6 тис. чол. відповідно [2].
Пасажиропотоки через аеропорт Київ (Бориспіль) скоротились на 66,2%. Київ
(Жуляни) на 73,1%, Львів – на 60,4%, Одеса – на 58,8%, Харків – на 50,8%, Запоріжжя – на
24,9% порівняно з 2019 р.
Протягом 2020 року авіаперевезення здійснювали 14 українських авіапервізників,
серед яких лідерами були: «Міжнародні авіалінії України», «Скайап», «Азур Ейр Україна» та
«Роза вітрів». Ними було виконано майже 98% всіх авіарейсів.
Внутрішні рейси здійснювалися між 10 містами України. Обсяги регулярних
перевезень у межах України скоротились на 56% та становили 503,5 тис. чол.
Негативна динаміка прослідковується і в 2021 р. За січень – березень 2021 року
загальний пасажиропотік на авіатранспорті скоротився на 43,9% порівняно з аналогічним
періодом минулого року та склали 1089,7 тис. чол. Кількість комерційних рейсів знизилась
на 37,6% та становить 10,3 тис.
Уряди всіх країн світу направили свої сили та резерви на подолання пандемії COVID19 та боротьбу з економічними наслідками. Звичайно, туристична сфера відновиться ще не
скоро. Але першим завданням нашої країни в даних умовах для стабілізації ситуації має бути
збереження та розвиток внутрішнього туризму, підвищення вхідного пасажиропотоку до
попереднього рівня та переорієнтування значної частини виїзних туристів на відпочинок в
межах нашої держави.
1. Брич. В.Я. Туроперейтинг: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. В.Я. Брича. Тернопіль: Екон. думка
ТНЕУ, 2017. 440 с.
2. Державна авіаційна служба України. Періодична інформація. Підсумки роботи 2020 р.
https://avia.gov.ua/pro-nas/statistika/periodychna-informatsiya/
3. Міністерство інфраструктури України. Стан справ аварійності на транспорті в Україні за 2019 рік.
URL: https://rb.gy/g3pub9
4. Отчеты Всемирной туристской организации. URL: https://tourlib.net/wto.htm
5. Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні. Оновлення до документу «Дорожня
карта
конкурентоспроможного
розвитку
сфери
туризму
в
Україні».
URL:
http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ
На сьогоднішній день питання проблем аналізу валютного ринку України, його політики і методів регулювання курсу, визначення основних проблем і перспектив розвитку є
надзвичайно актуальні.
Перш ніж привести виявлення проблем та визначення перспектив розвитку національного валютного ринку України, доцільно розглянути особливості європейського валютного ринку. Європейська валютна система (ЄВС) являє собою валютну регіональну систему,
створену на території ЄС з метою здійснення валютних операцій на європейському ринку.
ЄВС була створена з метою забезпечення стійкого співвідношення курсів національних
валют європейських країн і, отже, сприяння стабілізації їх зовнішньоекономічних зв'язків.
[1], [2]. Таким чином, визначення перспективних напрямків вдосконалення функціонування
валютного ринку України доцільно здійснювати на основі використання закордонного
досвіду. Розглянемо спільні та відмінні риси функціонування валютного ринку в Україні та
за кордоном (табл.1), та визначимо перспективні напрямки вдосконалення функціонування
валютного ринку на їх основі (табл.2).
Таблиця 1
Спільні та відмінні риси функціонування валютного ринку
в Україні та за кордоном [1], [2]
№
з/п
1
2
3
4
5

Спільні риси

Відмінні риси

Посередники: банки, брокерські контори,
біржі.
Хеджери, які здійснюють операції на
валютному ринку для захисту від
несприятливої зміни валютного курсу.
Об'єктом та інструментом купівліпродажу тут є гроші різної національної
належності.
Ціною на валютному ринку є валютний
курс.
Нестабільність валют.

Розвиток новітніх засобів телекомунікацій та
інформаційних технологій.
У США валютний ринок здійснює
регулювання купівельної спроможності;
хеджування; кліринг та кредит.
Страхування валютних та кредитних ризиків.
Інтернаціоналізація валютних ринків
Уніфікована техніка валютних операцій.

Таблиця 2
Визначення перспективних напрямків вдосконалення
функціонування валютного ринку на основі закордонного досвіду [1], [2]
№ з/п
1
1
2
3

Напрямки вдосконалення
2
Для зниження курсових ризиків запровадили
індексацію відсотків за депозитами в
національній валюті.
Підвищення ставок за банківськими вкладами
для зниження кредитних ризиків.
Проведення інтервенцій з купівлі іноземної
валюти.
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Назва країни, досвід якої
пропонується перейняти
3
Ізраїль
Польща
США

Як бачимо є багато спільних рис, проте слід акцентувати увагу саме на відмінних
рисах, так як це допоможе визначити, що саме слід змінити для вдосконалення функціонування валютного ринку.
На сучасному етапі економічного розвитку валютний ринок є одним з найважливіших
елементів світового фінансового ринку. Він відіграє важливу роль не лише у міжнародній
торгівлі, а й взагалі у відтворенні економіки в глобальних масштабах. Основними гравцями
валютного ринку є комерційні банки, корпорації, небанківські фінансові інститути та
центральні банки. Нинішній стан українського валютного ринку характеризується певними
проблемами, які заважають йому ефективно функціонувати, розриватися та сприяти стабільному розвитку української економіки [1], [2]. Це – девальвація гривні, зростаючий попит
населення на іноземні валюти, зростання рівня доларизації української економіки та ін.
Треба здійснити ряд заходів, які забезпечать стабілізацію валютного ринку та національної
грошової одиниці в Україні, а зокрема: поліпшення стану та структури платіжного балансу
України, скорочення та ліквідація міжнародної кредитної заборгованості України та ін.
1. Вовчак О. Д. Гроші та кредит: навч. посіб. / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костюк. – К. :
ЦУЛ, 2017. – 424 с. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Гроші та
кредит.pdf
2. Лазунда А.В. Оцінка фінансових послуг на валютному ринку [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://libfor.com/index.php?newsid=3474
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
На сучасному етапі в Україні і в багатьох країнах Європейського Союзу, призначення
податкової системи полягає не лише у стягненні податків і забезпеченні виконання державою її функцій, а й у сприянні розвитку національної економіки. В Законі України «Про
засади внутрішньої та зовнішньої політики» курс на вступ до Євросоюзу визначений як
пріоритетний і незмінний: зокрема, в статті 11 Закону серед засад зовнішньої політики визначальним є «забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі». У зв’язку з тим, що Україна обрала курс на євроінтеграцію, виникає необхідність пристосування існуючих інститутів,
що регулюють соціально-економічні процеси, до умов, які висуваються законодавством ЄС.
Важливим аспектом розвитку будь-якої країни є ефективність функціонування
інститутів оподаткування. Регулювання податкової сфери в Україні здійснюється відповідно
до Податкового кодексу України, норми якого зазнають постійних змін, що свідчить про
значну нестабільність вітчизняної системи оподаткування.[1]
Податкова система України має ряд недоліків, деякі з них:
– її значна складність, суперечливість та неузгодженість;
– на адміністрування окремих податків витрачається більше коштів, ніж вони
приносять доходів до бюджету;
– податковий тягар розподілений нерівномірно через існування великої кількості
податкових пільг та схем ухиляння від сплати податків;
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–
–
–
–

непрозорість податкового регулювання;
корумпованість та каральний зміст податкових відносин.
Ці недоліки призвели до таких проблем в системі оподаткування, як:
податкова заборгованість платників перед бюджетом і державними цільовими
фондами;
– бюджетна заборгованість з відшкодування ПДВ;
– ухилення від оподаткування;
– нерівномірне податкове навантаження, найбільша частка якого покладена на
законослухняних платників.
Взявши до уваги перечислені недоліки, відзначимо, що податкова система України не
є ефективною і потребує певних реформ. Підтвердженням недостатньої ефективності
системи оподаткування в Україні є надзвичайно низькі позиції в міжнародних рейтингах, що
характеризують податкові інститути країни. Передусім для усунення недоліків, що укорінилися в податковій системі України, потрібно привести законодавчу базу відповідно до
європейських принципів та директив. Ця рекомендація торкається, зокрема, і конституційних
реформ, адже основний закон не дуже чітко розмежовує повноваження між різними гілками
влади, і це заважає функціонуванню владних інститутів.[2]
Вдосконалення нормативно-правового забезпечення з урахуванням міжнародних
податкових правил у світлі обрання Україною курсу на інтеграцію до ЄС обумовлює поступове приведення національної системи оподаткування та податкового законодавства у відповідність до вимог і стандартів ЄС. Враховуючи положення Глави 4 Розділу 5 Угоди про Асоціацію, досягнута домовленість про співпрацю між Україною та ЄС для посилення і зміцнення співробітництва, з метою покращення належного управління у сфері оподаткування
для подальшого покращення економічних відносин, торгівлі, інвестицій та добросовісної
конкуренції.
Інтеграція України до ЄС в податковій сфері передбачає в короткостроковій та
довгостроковій перспективі зближення механізму стягнення податків і зборів, визначення
розміру основних податкових ставок, податкової структури, а також реалізацію узгодженої
податкової політики. Така адаптація національного податкового законодавства до європейського потребує дослідження систем оподаткування держав-членів ЄС, провідних держав
світу, для їх порівняння та визначення доцільності застосування такого досвіду в Україні.
Запозичення досвіду зарубіжних держав щодо оподаткування є необхідним для швидкого
завершення вже розпочатої податкової реформи та гармонізації національної системи оподаткування зі стандартами й вимогами ЄС. Але копіювання конкретної системи оподаткування якоїсь країни не призведе до очікуваного позитивного ефекту, при реформуванні слід
враховувати українську соціальну, економічну та демографічну обстановку.
Податкова система визначається не лише сукупністю податків і зборів, а й принципами її побудови, які закріплені нормативно. В Угоді про асоціацію закріплено обов‘язкове застосування зокрема таких принципів управління у сфері оподаткування, як прозорість, обмін інформацією та добросовісна податкова конкуренція.[3]
Таким чином, на сьогодні для нашої країни залишається пріоритетом розроблення і
впровадження ефективної податкової політики, запровадження дієвого механізму формування доходів бюджету, механізму розподілу і спрямування державних коштів на здійснення
видатків (для повноцінного виконання повноважень і функцій держави), і сталого розвитку її
економіки.
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СТАБІЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Глобалізація та інтернаціоналізація світового господарства перетворюють світову
економічну систему в єдине ціле – своєрідний феномен, який ідентифіковано як «фінансову
економіку». Одним із її найбільш виразних проявів є масштабне зростання транскордонних
фінансових операцій, нарощування мобільності капіталу, поява та швидке поширення фінансових інновацій. В такий умовах фінансовий капітал поступово втрачає свою національну
приналежність, отримує спроможність швидко переміщуватися у глобальному фінансовому
просторі. В кінцевому випадку це визначає і посилення ролі інвесторів-нерезидентів та
міжнародних фінансових організацій як учасників національних фінансових ринків. Враховуючи кризові умови зумовлені пандемічними процесами в усьому світі та ресурсну обмеженість фінансового ринку України, виникає гостра необхідність стабілізації інвестиційних
потоків, що забезпечують розвиток інвестиційного ринку України.
В той же час, проблематика функціонування іноземного капіталу у вітчизняному
інвестиційному просторі є складною та неоднозначною. Економічна природа інвестиційних
вкладень часто створює підстави виникнення титулів власності, які дають можливість управління та контролю над корпораціями. В таких умовах держави використовують не тільки
різноманітні стимулюючі, лібералізуючі інструменти для залучення іноземних інвестицій,
але й все частіше – обмежувальні заходи, виходячи з завдань, пов’язаних з фінансовою
безпекою на усіх рівнях. Враховуючи нестандартність умов функціонування вітчизняного
інвестиційного простору стабілізація інвестиційних потоків – важливе та актуальне завдання.
В Україні, в цьому контексті склалася парадоксальна ситуація. З одного боку за
нашою державою закріпилася стійка роль реципієнта капіталу, відповідно, виникає потреба у
покращенні інвестиційного клімату. З іншого боку, засилля провідних фінансово-промислових груп, рівень «тіньового» сектору не дозволяють розраховувати на швидкий прогрес у
цьому питанні.
Нині прямі іноземні інвестиції (ПІІ) є стабільним джерелом надходжень капіталу.
Тому, з точки зору прогнозованості та фінансової стабільності держави, доцільніше стимулювати залучення саме прямих іноземних інвестицій. Розвитку іноземного інвестування
сприяли такі чинники, як поява міжнародних корпорацій, що можуть забезпечити вільне
переміщення капіталу, транснаціоналізація економічних процесів у світі, розвиток
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глобального фінансового ринку, завдяки чому стрімко зростає значення й цінність іноземних
інвестицій. Крім того, слід врахувати стабільність макроекономічних показників розвинутих
країн, поглиблення процесу міжнародного поділу праці, міжнародну виробничу й науковотехнічну кооперацію, а також зародження інтеграційних об’єднань, що посилюють міжнародну кооперацію та співпрацю [8].
При цьому, аналізуючи динаміку обсягів надходжень прямих іноземних інвестицій в
Україну відмічається різке зменшення припливу іноземного капіталу у 2020 році, що можна
пов’язати із негативним впливом пандемії та різким зниженням економічної активності у
світі. Так, зменшення припливу іноземних інвестицій у 2020 році склало 6 203 млн. дол., в
порівнянні з минулим роком. Зважаючи на мізерну частку іноземного капіталу у структурі
фінансування інвестиційної діяльності в Україні – таке зменшення є суттєвим.
Альтернативним з позиції можливості залучення іноземного капіталу в Україну є
посилення співпраці з міжнародними фінансовими установами, які активно фінансують
вітчизняні інвестиційні проекти на умовах державно-приватного партнерства [2]. Зокрема,
група Світового банку підтримує першочергові реформи, спрямовані на подолання ключових
структурних проблем і наслідків економічної кризи в нашій державі. Співпраця з Україною в
середньостроковій перспективі розвивалася шляхом реалізації стратегічних напрямів співробітництва, визначених і узгоджених у Концепції партнерства Світового банку з Україною на
2017–2021 роки, ухваленій 20 червня 2017 р. Радою директорів. Головною метою Концепції
партнерства є сприяння стійкому й комплексному відновленню економіки України. Нова
Концепція узгоджується з цілями стратегії розвитку України, окресленими в Програмі та
Плані дій Уряду, схваленому у 2016 р., базується на системній оцінці національної економіки
й містить середньостроковий план підтримки Світовим банком реформ, здійснюваних
Урядом України [3, с.75].
Ресурси Світового банку використовуються для підтримки державного бюджету, здійснення інституційних та структурних реформ, підготовки та реалізації довгострокових інвестиційних проектів, які відповідають пріоритетним напрямам економічного розвитку України.
З метою підтримки України на шляху впровадження структурних реформ в економіці
Світовим банком надано Гарантію на підтримку державної політики у сфері економічного зростання та фіскально стійких послуг. Станом на 1 березня 2021 р. на стадії реалізації знаходиться
11 інвестиційних проектів та 1 системний проект на суму 3 088,04 млн дол. США, вибірка
коштів позик за якими складає 1 725,41 млн дол. США (55,87 % загальної суми позик) [4].
Таким чином, стабілізація інвестиційних потоків в кризових умовах, що викликані
пандемією у світі, знаходять свою необхідність і на вітчизняному інвестиційному ринку.
Зниження економічної активності створює перепони транскордонного інвестування, що видно із
офіційних статистичних даних. Стабілізація інвестиційних потоків перебуває в площині
активізації інвестиційної активності. Формування сприятливої монетарної політики, яка вирівняє
дисбаланси, дозволить активізувати інвестиційну діяльність [5]. Напрямом стабілізації інвестиційних потоків є використання джерел, які дозволяють здійснювати перерозподіл ризиків, що
зокрема, забезпечує співпраця із міжнародними фінансовими установами.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ
Інвестиційний клімат держави – це сукупність політичних, правових, економічних та
соціальних умов, що забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та
іноземних інвесторів. Сприятливий інвестиційний клімат дозволяє вирішувати соціальні
проблеми, забезпечує високий рівень зайнятості населення, дає можливість оновлювати виробництво, впроваджувати новітні технології. Тому для України, сприятливий інвестиційний клімат , є актуальним завданням.[1]
Інвестиційна політика в Україні має спірний характер, тому що не завжди враховується специфіка економіки держави, що розвивається. Для того щоб вирішити це питання
потрібно розробити модель державної інвестиційної політики, за якої б був присутній
розвиток внутрішнього інвестиційного потенціалу економіки відповідно забезпечувались
умови для економічного зростання. Інвестиційна політика повинна мати на меті усунення
перешкод для інвестування, запровадження стимулів та захист прав інвесторів. Головними
напрямами інвестиційної політики в Україні повинні бути:
1. Отримання іноземних інвестицій, іноземних кредитів, створення підприємств з
іноземним капіталом за такими напрямами, як розвиток переробної промисловості, агропромислового комплексу, створення ефективних форм і механізмів управління інвестиційною
діяльністю.
2. Скорочення фонду виробничого будівництва за рахунок державних коштів і
формування надійних інвестиційних джерел, у першу чергу з власних коштів підприємств.
3. Послідовне зниження регуляторного тиску на інвесторів та відсутність диверсифікованих джерел інвестицій, нерівномірність їх розподілу між регіонами.
4. Зниження соціального напруження, досягнення остаточного підходу у виділенні
коштів на потреби соціальної сфери.
5. Зростання динаміки інвестування не лише в галузі зі швидким обігом капіталу, але
й у високотехнологічні або стратегічно важливі для держави сфери.
Незважаючи на те що спостерігається певне пожвавлення інвестиційної діяльності
,інвестиційний клімат залишається несприятливим, через це в Україні присутня гостра
нестача інвестиційних ресурсів.
Фактори які не сприяють поліпшенню інвестиційного клімату це є недостатній рівень
правових гарантій, непрозоре законодавство. У державі не сформовані єдині умови для всіх
без винятку суб'єктів господарювання. Передумовами не розкриття інвестиційного потенціалу є: незадовільний стан основних засобів, застарілі технології, висока енергоємність економіки, недостатня конкурентоспроможність продукції, корупція, низький рівень фінансової
інфраструктури.
У теперішній час, важливу, для країни в цілому, роль відіграють іноземні інвестиції.
Нашим першочерговим завданням є створення сприятливого інвестиційного клімату, тому
що саме завдяки цьому економіка країни отримує необхідні грошові кошти для подальшого
розвитку.
Іноземні інвестиції є одним з найважливіших показників, який показує рівень
інвестиційного клімату в України. Чистий приплив іноземних інвестицій в Україну в 2019 році
становив 4405,7 млн.дол., що на 1627,8 млн.дол. менше від показника 2015 року в (6,012 млрд
доларів), про що йдеться в даних Державної служби статистики. Станом на 1 жовтня 2019 року
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обсяг прямих іноземних інвестицій, з початку інвестування, становив 45153,2 млн.дол. І це
знову менше ніж у 2015р. (52 673,5 млн.дол.). Основними інвесторами залишаються Кіпр
(24,4%), Нідерланди (13,1%), Німеччина (12,1%), РФ (10,2%), Австрія (5,8%), Велика
Британія (4,2%), Британські Віргінські острови (4%), Франція (3,4%), Швейцарія (3,3;), Італія
(2,6%). На ці країни припадає 83 % від загального обсягу усіх прямих інвестицій [2].
У результаті проведення цього аналізу, ми бачимо, що на протязі останніх років в
Україні знизилися показники обсягів іноземних інвестицій, це пов’язано з тим що існують
певні політичні та економічні проблеми, на які варто звернути увагу.
Для того, щоб інвестиційний клімат покращувався потрібно здійснювати саме такі
заходи: створення задовільного інвестиційного середовища; сприяння становленню інституту недержавних пенсійних фондів; легалізація тіньових капіталів, що дозволить отримати
великий притік інвестиційних ресурсів в економіку країни; розвиток депозитарної системи;
сприяння розвитку ефективної банківської системи, орієнтованої на кредитування реального
сектора економіки; реформування системи оплати праці; розробка та подання пропозицій у
вищі органи державної влади України щодо вдосконалення державного регулювання сфери
іноземного інвестування; зниження податкового навантаження на економіку країни; ведення
дієвої боротьби з корупцією ; забезпечення прибутковості підприємств державної форми
власності; підвищення ефективності інвестицій за рахунок зростання прозорості ринкового
середовища та роботи підприємств; створення рівних конкурентних умов для внутрішніх та
іноземних інвесторів; здійснення реструктуризації великих неефективних підприємств та
максимальне розширення сфери малого та середнього бізнесу [3].
Отже, для того щоб було сформовано сприятливий інвестиційний клімат потрібно
здійснювати певні заходи щодо поліпшення умов для інвесторів. Якщо відбудеться певне
збільшення обсягу інвестицій в економіку це забезпечить пришвидшення соціально-економічного розвитку країни та відповідних галузей виробництва. Тобто, державна політика
стосовно формування інвестиційного клімату потребує докорінних змін і має проводитися на
вищому рівні. Вона має базуватись на забезпеченні підйому економіки України шляхом
створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення іноземних інвестицій.
1. Дяченко М. І. Формування інвестиційного клімату та інвестиційна привабливість регіону / М. І. Дяченко, О. М. Саковська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2016. – № 4. –
С. 15-24. –
2. Зеленько О. О. Інвестиційний клімат в економіці України та шляхи його удосконалення / О. О. Зеленько // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. – 2016. – Вип. 16. – С. 40-46. –
3. Ліщук В. В. Оцінювання інвестиційного клімату як основа для залучення іноземного капіталу в
економіку України / В. В. Ліщук // Агросвіт. – 2016. – № 10. – С. 56-61
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ
ТА ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У сучасному світі економіка все більше і більше набуває глобального формату. Тому
посилення глобалізації економіки потребує правильно побудованої фінансової системи.
Власне це і спричинило появу Міжнародних фінансових організацій. Міжнародна фінансова
організація – організація, що була створена відповідно до міждержавних угод у галузі
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міжнародних фінансів. Сторонами угоди можуть бути як державні, так і недержавні інститути. Що стосується співробітництва України з Міжнародними фінансовими організаціями,
то країна інтегрувалась у світову економіку та розпочала налагоджувати зв’язки з міжнародними організаціями з метою забезпечення рівної участі у процесі міжнародної інтеграції
шляхом ефективного залучення та використання кредитних ресурсів, а також створення
сприятливих умов для економічного зростання та сучасної ринкової економіки.
Україна стала членом Міжнародного валютного фонду у 1992 році, а також приєдналася до Світового банку (включаючи Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародну асоціацію розвитку, Міжнародну фінансову корпорацію, Багатостороннє агентство
гарантування інвестицій та Світовий банк). Основним документом нещодавньої взаємодії
України з Групою Світового банку є Стратегія партнерства з Україною, в якій зазначено, що
їх співпраця має на меті допомогти українському уряду в реалізації планів економічних
реформ.
Стратегія європейської інтеграції допомогла Україні налагодити відносини співпраці
з європейськими фінансовими установами. Структура Європейського Союзу включає:
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який є частиною системи AAA провідних міжнародних фінансових установ з найвищими кредитними рейтингами; Європейський центральний банк (ЄЦБ), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський
інвестиційний фонд.
Згідно з даними Національного банку України основними напрямами його співпраці з
Міжнародним валютним фондом є: програма підтримки платіжного балансу, щорічні
консультації Статті IV Статей Угоди МВФ, технічна допомога, а також реалізація іншої
діяльності в рамках членства.
Для фактичного продовження чинної Програми розширеного фінансування з боку
МВФ та можливості запровадження нової кредитної програми на рівні Міністерства фінансів
України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Кабінету Міністрів
України [1]:
- забезпечити компромісне вирішення щодо виконання головних умов взаємодії за
програмою кредитного фінансування (проведенні реального реформування
економічної системи, запровадженні ринкового ціноутворення на газопостачання,
боротьбі з корупцією, запуску ринку землі тощо);
- активізувати взаємодії щодо залучення зовнішніх ресурсів (у т. ч. від інших донорів) в умовах пікових боргових платежів;
- розробити сценарій та проведення консультацій з МВФ щодо продовження терміну дії чинної Програми розширеного фінансування та можливої реструктуризації
зовнішнього боргу на засадах дотримання національних інтересів;
- утримувати балансу в подальших політичних та фінансових відносинах України з
МВФ як необхідної умови упередження фінансових ризиків в процесі структурного реформування;
- посилити взаємодії в напрямку надання консультативної, експертної допомоги при
реалізації Стратегії управління державним боргом;
- використовувати можливості співпраці з МВФ для активізації взаємодії з іншими
міжнародними фінансовими інститутами та приватними зовнішніми інвесторами.
У червні 2020 року МВФ затвердив новий 18-місячний план очікування на суму
близько 5 мільярдів доларів. США прагнуть підтримати бюджет, тобто подолати негативний
вплив COVID-19. Першу частину Україна отримала 11 червня 2020 року у розмірі 2,1 млрд.
дол. США.
Національний банк спільно з урядом України співпрацює з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку в рамках системних проектів, кошти на які спрямовуються на
підтримку державного бюджету на проведення структурних реформ. Також НБУ брав участь
у підготовці та реалізації інвестиційного проекту Міжнародного банку реконструкції та
розвитку в Україні, спрямованого на розвиток фінансової галузі.
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Після виконання Україною попередніх заходів у червні 2020 року Рада Директорів
Світового банку ухвалила для України проєкт МБРР "Позика на політику розвитку у сфері
економічного відновлення" (Economic Recovery Development Policy Loan – ER DPL)
загальним обсягом 700 млн дол. США. Позика буде надана двома траншами по 350 млн дол.
США. Національний банк успішно виконав передбачені попередні заходи з реформ у
фінансовому секторі у рамках ER DPL. Це – врегулювання питання проблемних кредитів та
впровадження реформи регулювання ринку небанківських фінансових установ в Україні
(реформа СПЛІТ) [2].
У травні 2020 року Національний банк України та Європейський банк реконструкції
та розвитку підписали угоду про обмін валютою своп гривня / долар США на суму до 500
мільйонів доларів США. Це зміцнить макрофінансову стабільність України під час світової
кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, та збільшить підтримку сектору реальної
економіки.
З метою підвищення ефективності співпраці України з міжнародними фінансовими
організаціями та прискорення розвитку кредитних фондів для проектів мікрофінансових
установ, спрямованих на фінансування економіки країни, включаючи відновлення банківських позик та розвиток фінансового сектору, Національний банк України співпрацює з урядовими міжнародними організаціями, такими як Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та
Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР). Ресурси цих організацій використовуються
для фінансування інвестиційних проектів у державному та приватному секторах української
економіки [2].
В процесі інтеграції у світовий економічний простір Україна демонструє активну
співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями. Але такий кооперативний підхід
показує, що є і негативна, і позитивна сторона.
Основні проблеми, що виникли у фінансовій співпраці України з міжнародними
фінансовими організаціями, включають:
1. Діяльність персоналу та експертів, які беруть участь у формуванні та реалізації
проектів міжнародних фінансових операцій, є неефективною; надмірна бюрократія в процесі
підготовки заявок на позики призвела до збільшення терміну для затвердження позик
міжнародними фінансовими установами.
2. Непрозора робота міжнародних організацій.
3. Недостатня підтримка МСП на законодавчому рівні та фактичні фінансові плани.
4. Низький рівень впровадження реформ призвів до необхідності позичати кошти у
МВФ, Європейського Союзу тощо, що призвело до надзвичайно високого рівня боргу.
З метою покращення рівня співпраці між Україною та міжнародними фінансовими
організаціями та її впливу на національну економіку рекомендується розробляти проекти
міжнародних фінансових операцій у конкретному та найбільш ефективному напрямку фінансування. Це сприятиме структурній реформі економіки України та її інноваційному розвитку,
тим самим підвищуючи конкурентоспроможність національної економіки, що допоможе
Україні успішно інтегруватися у світовий економічний простір.
1. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/201810/Analit_Londar.-%281%29-c5059.pdf
2. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/international/financial-institutions
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КОНВЕНЦІЯ MLI ЯК ЕЛЕМЕНТ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРАКТИКИ BEPS В УКРАЇНІ
Постійні інтеграційні процеси у світовому просторі в останні роки спричиняють
масштабні перетворення в усіх сферах економічної діяльності країн світу. Враховуючи
активну позицію України у міжнародній економіці та обрану євроінтеграційну політику у
сфері зовнішньоекономічної діяльності, питання міжнародних податкових відносин стають
особливо актуальними. Ситуація ускладнюється й підвищенням тиску на правила міжнародного оподаткування, які й досі не відображають сучасну ситуацію, та, відтак, утворюють
можливість для відмивання доходів (англ. – money laundering), а саме, розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (англ. – base erosion and profit
shifting).
Згідно з даними Організація економічного співробітництва та розвитку (OECР) [4],
реалізація поняття «розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування» (далі – BEPS) щорічно призводить до недоотриманий дохід досліджуваних країн за
рахунок ухилення від сплати податків становить від 100 до 240 мільярдів доларів. Спільно з
G20, OECD в рамках проекту BEPS розробила 15 дій для урядів, які представляють собою
внутрішні та міжнародні правила й інструменти для вирішення проблеми ухилення від сплати податків. Завдяки впровадженню цих дій оподаткування прибутку там, де здійснюється
прибуткова економічна діяльність, відбувається повною мірою. Відтак, сьогодні у рамках
цієї інклюзивної системи понад 135 країн та юрисдикцій співпрацюють над втіленням цих
заходів.
В Україні наведений пакет BEPS реалізовується в рамках Закону «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», який на правовому
рівні забезпечує податкову прозорість, деофшоризацію, забезпечення принципу превалювання сутності над формою [2]. На сучасному етапі найбільш значущими та першочерговими
для нашої країни є наступні дії:

Рис. 1. Заходи плану BEPS в Україні

Відповідно до дій, зазначених на рис.1, подальші кроки України у рамках проведення
BEPS були закріплені у Дорожній карті, яка розміщена на офіційному сайті Міністерства
фінансів України [3].
З 2 квітня 2019 р. в Україні набув чинності міжнародний правовий акт ОЕСР в сфері
реалізації пакет BEPS – Багатостороння конвенція про виконання заходів, які стосуються
угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню
прибутку з-під оподаткування(MLI). Приєднавшись до цієї угоди, країна отримує можливість
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одночасно переглянути переважну більшість Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, за умови узгодження з протилежною стороною (країни, які також мають намір відповідно змінити Конвенцію з Україною). Приєднання до MLI є втіленням заходу 15 у Плані
BEPS, як процесу розроблення багатостороннього інструменту для внесення змін до угод про
уникнення подвійного оподаткування. Завдяки цьому Україна має змогу виконати дію 6
«Запобігання зловживаннями у зв’язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного
оподаткування» та дію 14 «Удосконалення процедури взаємного узгодження шляхом вирішення спорів», які входять до мінімального стандарту Плану дій BEPS та є обов’язковими до
виконання Україною.
Одним з основних положень MLI також є застосування Правила основної мети (PPT),
яке сформовано з метою запобігання неправомірному отриманню податкових переваг, передбачених угодами про уникнення подвійного оподаткування. Зловживаючи положеннями
угоди про уникнення подвійного оподаткування, у країнах, де відбувається оподаткування за
низькими ставками або повністю звільняються від оподаткування, утворюються компанії, які
є посередниками. Вони отримують пасивні платежі, джерелом походження яких є країни з
більш високим рівнем податкового навантаження. З метою уникнення таких протиправних
дій, важливим є надання податкової переваги задля уникнення подвійного оподаткування на
таких умовах, щоб попереджати уникнення або ухилення від оподаткування у майбутньому.
Таким чином, імплементація наведених заходів щодо усунення розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування дозволить протидіяти агресивному
податковому плануванню суб’єктів зовнішньоекономічних операцій та виступає дієвим
інструментом регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.
1. Багатостороння конвенція про виконання заходів, що стосуються угод про оподаткування, для
протидії розмиванню бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування. Ратифікація від
28.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376_001-16
2. Мусієнко С. Податкова революція: Україна запроваджує анти-BEPS. Вісник МСФЗ Світовий
досвід. Українська практика. 2020. № 1. URL: https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ002079
3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://minfin.gov.ua
4. BEPS Actions .OECD. URL: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/
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СУКУПНИЙ ПОПИТ ТА СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ
В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
В міру переходу економіки України до ринкових відносин загострилися економічні та
соціальні проблеми, які не можуть бути вирішені автоматично виключно в умовах ринку.
Вивчення та дослідження сукупного попиту та сукупної пропозиції є важливими завданнями
для економістів кожної країни. Важливо також зрозуміти, що може вплинути на сукупний
попит та пропозицію загалом.
Загальновідомо, що існує довгострокова та короткострокова пропозиція. Методологічною основою довгострокової сукупної пропозиції слугує інструментарій класичної теорії.
Згідно з цією теорією повна зайнятість є нормою для економіки, оскільки можливі відхилення від неї швидко усуваються за допомогою абсолютно гнучких цін і заробітної плати.
Щодо короткострокової пропозиції, то концепція її є однією з найсуперечливіших елементів
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макроекономічної теорії. Передусім економісти виділяють дві моделі короткострокової
сукупної пропозиції. Одна з них називається крайнім випадком. Сутність якої полягає в
тому, що ціни і заробітна плата тимчасово є абсолютно негнучкими, тобто фіксованими.
Водночас на сукупний попит впливають цінові та нецінові фактори впливу. Спадний
нахил кривої АD у макроекономічній теорії поясняється впливом так званих цінових факторів, що впливають на об’єм виробництва. Ефект відсоткової ставки, тобто її змін (ефект Кейнса). Зростає попит на гроші, що при незмінній масі грошей викликає підвищення їх ціни,
тобто відсоткової ставки. Підвищення відсоткової ставки скорочує інвестиції та споживання
за рахунок кредиту. Внаслідок цього величина сукупного попиту зменшується. Ефект
багатства або касових залишків (ефект А. Пігу). Розмір багатства залежить від кількості грошей та рівня цін і вимірюється величиною реальних касових залишків. При зростанні цін
реальна вартість накопичених фінансових активів та фінансових доходів (облігації, строкові
депозити) зменшується, тобто їх власники стають біднішими та їх попит скорочується. І
навпаки, при зменшені цін попит підвищується. Ефект імпортних закупівель, або чистого
експорту проявляється тоді, коли ціни на вітчизняні товари зростають або зменшуються порівняно з цінами на іноземні товари. Так, експорт товарів у 2018 році становив 1179552 млн. грн
[1, с. 22].
За умов системної трансформації економіки України дослідження особливостей
сукупного попиту і сукупної пропозиції сприятиме формуванню несуперечливої системи
макроекономічних категорій, що, в свою чергу, дасть можливість у практичній діяльності
формувати економічну політику, яка вплине на зростання ефективності національної економіки. У сучасній економічній науці наразі більше уваги приділено сукупному попиту, ніж
сукупній пропозиції. Проте ці дві фундаментальні макроекономічні категорії тісно пов’язані
та взаємозалежні. Можна сказати, що саме сукупний попит та сукупна пропозиція, власне, й
становлять національну економіку, тому такі дослідження необхідні, особливо в умовах
виходу економіки з кризи. Сучасна економіка України перебуває в дуже складному становищі, яке головним чином залежить від динаміки та структури сукупного попиту та сукупної
пропозиції.
Шоки сукупного попиту виникають унаслідок різкої зміни пропозиції грошей, що
веде до зміни їхньої вартості чи швидкості їхнього обігу. Це відображається на динаміці
інвестицій та виробництві товарів тривалого користування, зростанні урядових видатків, а
також коливанні попиту домашніх господарств і фірм. Джерелом виникнення шокових
імпульсів сукупного попиту є зміна попиту домашніх господарств, фірм, держави та зовнішнього світу.
На сукупний попит та сукупну пропозицію в Україні істотно впливають зовнішні та
внутрішні фактори. Економіка України досі не повністю заснована на ринку, її структура
неефективна, тому вона досить вразлива до ринкових коливань у світовій економіці.
Сучасний стан зовнішньої торгівлі в Україні та вибір напрямів її реалізації залежить
від соціально-економічного стану національної економіки в цілому та від зовнішньоекономічної політики, яка проводиться урядом країни. На сьогодні вітчизняна економіка характеризується відсутністю вагомих здобутків у сфері зовнішньої торгівлі. Тому Україні в
якості основи підвищення її конкурентоспроможності потрібно в першу чергу переглянути
та доповнити іншими перспективними напрямами обраний вектор аграрно-сировинного
розвитку, оскільки цілком можливим стає факт того, що зовнішньоекономічна ситуація
найближчим часом може погіршитися, головним чином, через неспроможність та небажання
уряду виявляти політичну волю до впровадження змін. Особливо актуальним завданням в
українській зовнішній торгівлі, поряд з відбиттям російської торговельної агресії, стоїть
адекватна і своєчасна реакція на велику міжнародну торговельну війну, якщо така все-таки
розпочнеться. Тому для продовження нарощування темпів росту економічної співпраці з
партнерами з ЄС та іншими сильними державами світу Україні необхідно якомога скоріше
закінчити розпочаті реформи усередині країни, зокрема поліпшити діловий клімат, зменшити
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рівень корупції, зміцнити демократію та посилити самоврядування, а дії в сфері зовнішньої
торгівлі України, повинні бути направлені на зміцнення економіки країни [2, с. 3]
Щодо сфери послуг, то сьогодні – це одна з найперспективніших галузей економіки,
що швидко розвивається. А от перспективи щодо розвитку сфери послуг України, то очевидним і закономірним є її залежність від своєчасного подолання загальноекономічної кризи.
Також розвиток сфери послуг в Україні вимагає залучення додаткових інвестицій, у тому
числі іноземних. Залучення іноземного капіталу забезпечить не лише отримання необхідних
фінансових ресурсів, а й передові, технічно ефективні методи надання послуг [3, с. 19]
Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок, що сукупний попит та сукупна
пропозиція в сучасній економіці України є визначальними макроекономічними категоріями,
ґрунтовне вивчення яких дасть можливість сформувати ефективну економічну політику
держави.
1. Національні рахунки України за 2018 рік: статистичний збірник. За редакцією І. М. Нікітіної. Київ:
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України,
2020.
URL:
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2. Алавердян Л. М., Романенко О. В. Сучасні реалії та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі
України з іншими країнами світу. Наукове фахове видання «Ефективна економіка» 2019. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/55.pdf
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СИСТЕМА ТОРГІВ ДЕРЕВИНОЮ В КРАЇНАХ ЄС
В країнах світу використовуються різні системи продажу деревини, що пов’язано з
історичними особливостями, формою власності на ліси, методами державного регулювання
лісової галузі та інше.
Фінляндія та Швеція – країни з високою питомою вагою приватних лісів (69,7 та
73,2% відповідно). У Фінляндії власники лісів об’єднані в регіональні асоціації. Продаж деревини здійснюється без участі посередників. Державна лісова компанія Metsähallitus здійснює свою діяльність під керівництвом Міністерства сільського та лісового господарства. При
торгівлі деревиною вона орієнтується на клієнта: енергетична деревина продається централізовано з доставкою покупцю, деревина реалізується по ринковій ціні, пакет послуг узгоджується на індивідуальній основі, централізовані торги проводяться для спеціальної деревини, наприклад берези, продаж лісу та дров приватним особам для домашнього використання здійснюється через регіональних представників після передоплати [1].
Відмінністю швецької моделі продажу лісів є участь в угодах асоціації по вимірюванню деревини (Virkesmatningsforening (VMF)), що зводить до мінімуму суперечки про якість
продукції. Узгодження цін для кожного сортименту і сорти здійснюється при підготовці
договору в ході індивідуальних переговорів продавця і покупця. Продавці орієнтуються на
прайс-листи, які публікуються асоціацією. Шведська державна лісова компанія Sveaskog є не
тільки власником державних лісів, які продають свою деревину, а й великим торговим
домом, який забезпечує потреби лісового сектора Швеції і за рахунок деревини, що
купується у приватних власників лісу Швеції, а також її імпорту з Росії та країн Балтії через
дочірнє підприємство Sveaskog Baltfor SIA. [2] Sveaskog не вдається до послуг посередників,
надає комплекс послуг по заготівлі та доставці деревини.
В Австрії питома вага приватних лісів 74,3%. Продаж деревини здійснюється за
прямими договорами. Австрійська державна компанія ÖBf AG реалізує основний обсяг
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деревини, що заготовляє не тільки за прямими договорами, а і підтримує електронну торгову
площадку Holzauktionen [3], зареєструвавшись на якій кожен бажаючий може взяти участь в
аукціоні та придбати деревину необхідної якості. Умови продажу деревини містять цілий ряд
положень, що захищають інтереси, як продавців, так і покупців (надання банківської
гарантії; встановлення штрафних санкцій за прострочку; вимоги до сортування, обміру та
транспортування деревини).
В Німеччині (48,5% приватних лісів) відсутня єдина система торгівлі деревиною.
Кожна земля має свої власні правила торгівлі, але вирішальну роль у виробленні базових
рішень, пов'язаних з лісової торгівлею, відіграють представники державної лісової служби,
які орієнтуються на рамкові умови продажу і оплати AVZ (Verkaufs- Allgemeinen унд
Zahlungsbedingungen). Покупцями деревини, заготовленої в державних лісах, в основному є
місцеві деревообробні підприємства. Продаж деревини переважно здійснюється за прямими
договорами. В окремих випадках (продаж цінних порід дерев) проводяться через відкриті
аукціони.
В Ірландії (45,8% приватних лісів) продаж деревини також здійснюється за прямими
договорами. Ірландської Асоціацією Виробників деревини спільно з лісовою службою і
дослідницьким центром Teagasc розроблено типові рекомендації і форми договору. Державна компанія Coillte Teoranta значну частку деревини (близько 60%) продає в заготовленому
вигляді, в тому числі і з доставкою на власні плитні заводи. Вона регулярно публікує
прогнози заготівлі деревини і щоквартальні відомості про динаміку цін. Використовується
електронна система торгів, що діє на території всієї країни за принципом аукціону. Свою
продукцію на торгах можуть виставляти фермери, і інші власники деревини. Основними
покупцями є лісопильні виробництва і плитні заводи, що входять в компанію Coillte. Торги
проводять один раз в два тижні, чергуючи продажу на корені з продажами заготовленої деревини. У Coillte реалізовані унікальні правила вивезення деревини, що забезпечують повний
контроль за її оплатою і відвантаженням [3].
У Литві у приватній власності знаходиться 61,4% лісів. Законодавчо встановлено
правила щодо вимірювання і маркування деревини. Продавцем деревини з лісів державної
форми власності є менеджери лісових державних підприємств, покупцем може бути будь-яка
фізична або юридична особа, в тому числі і іноземне. Розрізняють оптову (для бізнесу) та
роздрібну (для особистих, сімейних і домашніх цілей) торгівлю.
Оптовий продаж деревини здійснюється на аукціонах, що проводяться на електронному майданчику Генеральної дирекції державних лісів Литви. Електронний майданчик забезпечує: оперативне надання інформації про деревину, що виставлена на продаж; формування списку покупців; реєстрацію користувачів, після надання ними необхідного набору
документів; прийняття заявок на придбання необхідного обсягу деревини, відповідної
породи, розмірів і якості; оголошення результатів аукціонів. Для допуску до участі в
аукціонах потрібно гарантійний внесок, який залежить від обсягу деревини, який має намір
придбати покупець.
У Польщі у приватній власності – 81,9% лісів. Велика частина обсягу деревини
продається за допомогою електронного порталу «ліс – деревина» (leśno – drzewny). Онлайнаукціони проводяться кожні шість місяців і доступні для всіх. Ціна є єдиним критерієм
вибору покупця.
В Україні 99,8% лісів належать державі. Довгий час будь-які дії у сфері лісового
господарства України були застарілими, мали значну корупційну складову.
В Україні з 01.02.2020 р. розпочався ініційований Міністерством енергетики та захисту довкілля експериментальний проект, у рамках якого вся необроблена деревина, заготовлена постійними лісокористувачами, продаватиметься тільки на прозорих електронних
аукціонах. Система складається з двох рівнів: державної Центральної Бази Даних, де зібрано
всю інформацію про об’єкти продажу, а також модуль аукціонів та. комерційні майданчики
(веб-сайти), які безпосередньо надають консультативну підтримку потенційним учасникам
торгів, допомагають організаторам правильно виставити оголошення про продаж, а учас39

никам – підготувати пакет документів для участі, та подальшу підтримку після виграшу на
аукціоні. Для участі в аукціоні з продажу необробленої деревини потенційному учаснику
необхідно сплати гарантійний та також реєстраційний внески. Гарантійний внесок становить
5% від стартової ціни лота, а реєстраційний внесок: якщо стартова ціна лота до 300 тис. грн –
340 грн, стартова ціна від 300 тис. грн 1 коп до 1 млн грн – 510 грн, стартова ціна понад
1 млн. грн – 1700 грн.
Prozzoro.Продажі – це державне підприємство, яке адмініструє електронну торгову
систему з продажу державного та комунального майна, а також слугує центральною базою
даних для електронних торгів [5].
Електронний аукціон з продажу необробленої деревини – досить перспективний
напрямок, який необхідно розвивати в Україні.
1. Metsähallitus URL: https://www.metsa.fi/metsahallitus/
2. Попков М. Методы торговли древесиной: опыт стран ЕС для Украины (обзор). URL:
https://wood.openforest.org.ua/6003/
3. Österreichische Bundesforste URL: www.holzauktionen.at
4. Coillte Teoranta URL: https://www.coillte.ie
5. Prozzoro.Продажі URL: https://prozorro.sale/timber

Лукаш О.А.
к.е.н., доц.
Гура О.Ю.
студентка
Сумський державний університет
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ЯК РУШІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Визначення європейської інтеграції зазнало багатьох змін від створення Римської
імперії, яку можна вважати першим свідченням інтеграції багатьох європейських та середземноморських територій, до сучасності. На сьогодні європейська інтеграція є загальним
терміном співпраці між європейськими країнами, як правило, але не виключно стосуючись
держав-членів ЄС. Європейська інтеграція поєднує в собі важливі для уряду процеси
промислової, економічної, політичної, правової, соціальної та культурної інтеграції держав.
Рано чи пізно питання інтеграції постає до кожної європейської держави, на даний момент
Україна лише на шляху стати претендентом на позицію країни-кандидата. Для цього Україна
повинна наблизитися до виконання Копенгагенських критеріїв, які зараз можна назвати
головним рушієм на шляху розвитку України.
Ще після виходу України з Радянського Союзу її економіка перебувала у жахливому
стані. Не тільки внутрішньо, але й зовнішньоекономічна діяльність була ослаблена. Процес
інтеграції у світову економіку часто є фактором з забезпечення не тільки конкурентоспроможності, а й економічної ефективності. Важелем, що може зрушити негативний стан
економіки країни постає Європейський Союз та можливість співробітництва з ним. Активна
зовнішня торгівля та іноземні інвестиції мають протікати постійно для того, щоб був
результат. Від укладання Угоди про асоціацію, Україна отримує такі економічні переваги [1]:
1. Темпи економічного зростання прискоряться;
2. Відбудеться залучення прямих інвестицій в Україну;
3. Кількість зайнятих економічною діяльністю буде збільшено;
4. Через скасування ввізного мита, Україна зможе легше експортувати товар до країн
Європейського Союзу;
5. Національні підприємства матимуть кращий діловий та інвестиційний клімат;
6. Дохід у бюджет держави буде зростати.
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В рамках підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС перед Україною
постає необхідність виконання директив Угоди, що має її наблизити до європейських норм
та стандартів. Проте складність імплементації директив у сфері питань торгівлі в умовах
економічної та соціальної нестабільності потребує значної підготовки з боку нашої держави.
Розширення виробництва, посилення географічного розподілу продукції та загострення конкуренції в сучасних умовах обумовлюють підвищення значення зовнішньої торгівлі,
яка в свою чергу є однією з основних передумов економічного розвитку країни.
Питання економічного співробітництва України і ЄС вивчали такі вітчизняні науковці: А. Філіпенко, І. Березовська, І. Журба, І. Бураковський, В. Чужиков, О. Білорус і багато
інших. У відносинах Україна – ЄС за останній час відбулося чимало змін: була підписана
Угода про асоціацію між Україною та ЄС головами країн-членів ЄС та Президентом України
27 червня 2014 року у Брюселі, зміст якої розроблено конкретно для України, і яка має
замінити попередні Угоди про партнерство та співробітництво.
На сьогодні співробітництво між Україною та ЄС в торговельно-економічній сфері
розвивається динамічно. Зовнішня торгівля постійно зазнає позитивних змін: операції з
експорту та імпорту товарів щорічно зростають, за винятком кризи у 2008-2009 роках та
2014-2015 роках, динаміка ВВП, що є основним рушієм формування доходів, зазнає підвищення, особливо за умов конкурентоспроможності продукції країни та високої продуктивності [1]. Внаслідок підвищення кількості фізичних поставок можливим є зростання
експорту, але також при умові низької ціни, що має зберігатися. Щодо імпортування товарів,
то його підвищення можливе за умови позитивних результатів фінансової частини підприємств та збільшення купівельної спроможності громадян.
Сьогодні зовнішня торгівля розвивається досить динамічно. Зовнішня торгівля є
важливою сферою економіки країни. Вона впливає на економічний розвиток країни, конкурентоздатність, популярність держави на міжнародних ринках.
З отриманням незалежності, Україна почала орієнтуватися на ринок і відкритість її
економіки почала зростати. На сьогодні Україна є частиною світового господарства.
За економічним потенціалом Україна входить до першої шістки країн Європи. Об'єктивно це мало б визначити істотну роль нашої країни у міжнародному територіальному
поділі праці. Проте частка України у світовій торгівлі досі не надто висока. [4]
Українські товари добре відомі на ринках розвинутих країн і країн, що розвиваються.
Основними торгівельними партнерами України на зовнішньому ринку, стосовно обсягів
експорту є Росія, Туреччина, КНР, Єгипет та Італія, а стосовно обсягів імпорту – Росія,
Німеччина, КНР, Білорусь, Польща. [6]. Отже, сьогодні в зовнішньоекономічній діяльності є
безліч проблем, які потребують вирішення. Для покращення економічної ситуації в Україні
ці проблеми потрібно вирішувати.
Як вже було раніше зауважено, велику роль для покращення економічної ситуації
України відіграють іноземні інвестиції, оскільки внутрішні інвестиції країни не можуть
забезпечити усі потреби її розвитку. Така допомога дає поштовх до перебудови економіки та
підвищення працездатності бізнесу, тому розвиток інвестиційного ринку є надзвичайно
важливим. На даний момент найбільшим іноземним інвестором в Україну, який вкладає
коштів більше ніж Сполучені Штати Америки та Росія разом, є Європейський Союз. Саме
через даний факт, в Україні одним з пріоритетних напрямків розвитку економіки стали
ефективна реалізація політики інвестиційної діяльності та інвестиційного ринку.
Отже, за умови інтеграції України до Європейського Союзу вона отримає велику
кількість економічних можливостей. Поглиблення торгово-економічного співробітництва,
покращення переговорів та укладання угоди про вільну торгівлю, покажуть позитивні зміни для
країни. Так як ЄС інвестує великі кошти в Україну, які у свою чергу забезпечують оптимізацію
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розвитку підприємницької діяльності та економічні зміни, забезпечує експорт ті імпорт товарів,
можна сказати, що він стимулює економічний розвиток країни, а отже є його рушієм.
1. Булах І. І., Шуманська О. В. Інтеграція України в ЄС: переваги та недоліки // Економіка України в
умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку : матер. І Всеукраїнської наук.-практ. конф., 19 квітня
2018 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. – Умань : Візаві, 2018. – 262 с. – С. 10–12.
2. Осіпова Л. В. Вплив євроінтеграційних процесів на економічний розвиток України / Л. В. Осіпова. //
Економіка і суспільство. – 2016. – №2. – С. 75–79.
3. Лукаш О. А. Дослідження принцпів створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / О. А. Лукаш, Л. М. Сидоренко. // Сумський державний університет. – 2015.
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ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Вітчизняні науковці вважають, що вихідними умовами сталого господарювання є
забезпечення: економічного розвитку, що підтримується на основі радикально-модифікованої ринкової системи; природно-екологічної стійкості , а саме застосування теорії фізичної
економії; міжнародної співпраці для досягнення цілей стійкого розвитку; екологізації
суспільної свідомості.
Зазначимо, «зелені» інвестиції сприяють зниженню рівня енергоємності ВВП, підвищують ефективність виробництва товарів і послуг; підвищують рівень доходів та життя
населення; сприяють зниженню антропогенного навантаження на довкілля, уповільнюють
інтенсивність викидів парникових газів, підвищують якість pесуpсоспоживання; мінімізують
залежність країни від закупівель енергоносіїв за кордоном. За офіційними даними з боку
держави відбувається мінімальне інвестування коштів в охорону навколишнього середовища.
*Дані за 2015–2019 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у
Донецькій та Луганській областях.
Аналіз даних свідчить про суттєве зростання капітальних інвестицій в охорону
навколишнього природного середовища України, а саме на 61,6%, за 2015–2019 роки. Зростання загального обсягу капітальних інвестицій відбулося завдяки таким змінам, як захист і
реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод на 72,7%, зростання інвестицій на очищення зворотних вод і поводження з відходами на 61,1%та 66,5% відповідно, на охорону
атмосферного повітря і проблеми зміни клімату в 2 рази. Найбільшу інвестиційну привабливість мають «зелені» проєкти, які пов’язані з відновлювальними джерелами енергії, завдяки
державним заходам стимулювання використання альтернативних джерел енергії (енергії
вітру, сонця, біомаси, малі гідроелектростанції). За 2018 рік в українську відновлювальну
енергетику було інвестовано 2,4 млрд. доларів США, що в 15 разів перевищує аналогічний
показник 2017 року. [1]
Міжнародний індекс екологічного виміру, що визначає здатність певної країни
захищати своє навколишнє середовище у коротко- та довгостроковій перспективі, виходячи з
п’яти критеріїв, може використовуватися як потужний інструмент для прийняття рішень на
аналітичній основі з урахуванням соціального та економічного вимірів сталого розвитку
країни [2]. Загалом отримана організаторами від інших країн статистична інформація згру42

пована в дві тематичні складові – стан навколишнього середовища («екологічне здоров’я»,
«гігієна навколишнього середовища») та життєздатність екосистеми, кожна з яких складає
половину ваги індексу. Таким чином, існує необхідність здійснити аналіз трьох індикаторів,
а саме [1]:
1) його вплив на здоров’я населення (оцінюється за допомогою вивчення динаміки
дитячої смертності). Зазначимо, що показник дитячої смертності за період 2015-2019рр
знизився на 66%.
2) якість повітря (через аналіз якості повітря в будинках, забруднення повітря в межах
норми і понад норму). Наразі кількість викидів в атмосферне повітря на період 2015-2019рр
йде на спад, відбулося зменшення на 16,2%.
3) водопостачання та санітарія (через доступ до питної води та каналізації).
"Зелена економіка" враховує політичні та соціальні аспекти, що уможливлює конструювання економічних процесів у межах і природничих, і соціальних наук. Це спричиняє
зміну підходів до економічного моделювання у спосіб копіювання природних процесів, а
також долучення до політичної економії питань моральності та етики.
Темп зростання викидів на одну особу у % до попереднього року наразі складає
108,6%.
Необхідно відмітити, що основні характеристики прямо пропорційні нинішній моделі
економічного розвитку, а саме: ефективне використання природних ресурсів; збереження і
збільшення природного капіталу; зменшення забруднення; низькі вуглецеві викиди; запобігання втрати біорізноманіття; зростання доходів і зайнятості; зниження антропогенного
навантаження на навколишнє середовище.
Зелене зростання означає стимулювання економічного зростання і розвитку, забезпечуючи при цьому збереження природних активів і безперебійне надання ними ресурсів та
екосистемних послуг, від яких залежить загальне благополуччя. Для цього він повинен
каталізувати інвестиції та інновації, які будуть покладені в основу сталого зростання і
сприятимуть виникненню нових економічних можливостей [3].
Незважаючи на зменшення інвестування «зеленої» енергетики у світі роль приватних
інвестицій у проєкти відновлювальної енергетики в Україні буде зростати. Необхідність
збільшення «зеленого» інвестування пов’язана з його перевагами для економіки, навколишнього природного середовища. Беручи за основу країни ЄС, за даними емпіричних розрахунків, встановлено, що зростання обсягу «зеленого» інвестування викликає зниження викидів
парникових газів (3%), збільшення частки відновлювальних джерел енергії у загальному
енергоспоживанні (6%), зростання ВВП (6%) [4].
Отже, концепція сталого господарювання в умовах загострення антропогенного впливу на навколишнє середовище, погіршення економічної, соціальної ситуації набула першочергового значення. Забезпечення сталого господарювання можливе при коригуванні впливів зовнішніх і внутрішніх факторів, а також врахуванні необхідності поєднання залучених
складових раціоналізацію та впровадження екологічних заходів на мікро- і макрорівнях,
спрямованих на стабілізацію і скорочення масштабів антропогенного впливу. Недостатній
розвиток соціальної складової стримує розвиток людського капіталу. Формування стратегії
сталого господарювання має ґрунтуватися на гармонійному та пропорційному поєднанні
взаємопов’язаних складових: економічної, соціальної, екологічної, це забезпечить отримання
синергетичного ефекту в усіх сферах та загального гармонійного зростання галузі.
1. Статистичний щорічник України за 2018 рік / Державна служба статистики України. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.04.2021)
2. Мусіна Л.А. Регіональні інноваційні стратегії в системі управління сталим розвитком // Матеріали
круглого столу “Регіональна інноваційна стратегія та сталий економічний розвиток ” (25 травня 2012 року).Держінформнауки України, НТУ "КПІ", 2012 – C. 70-75.
3. Курс на зеленый рост. Резюме для лиц, принимающих решения. Май, 2011. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.oecd.org/greegrowth/48634082.pdf
4. Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні до 2030 року. URL: http://ive.org.ua (дата
звернення: 15.04.2021).

43

Діброва О.Л.
аспірантка
Одеський національний економічний університет
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АСПЕКТІ ІМАНЕНТНИХ ФУНКЦІЙ
В умовах ринкового економічного середовища, пріоритетними важелями фінансової
політики держави виступають податки.
Податок на доходи фізичних осіб слід розглядати як важливий елементом податкової
системи з огляду на іманентні йому бюджетоформуючі властивості та характерні риси
потужного інструменту реалізації пріоритетних програм соціально-економічного розвитку
держави шляхом регулювання рівня доходів фізичних осіб.
Сутність та призначення податку на доходи фізичних осіб доцільно розглядати через
функціональну призму.
Податок, виступаючи формою перерозподільних відносин між державою і суб’єктами
господарювання, виконує властиві йому функції. Під функцією податку розуміється реалізація іманентних йому властивостей в дії.
Питання щодо функцій податку досить дискусійне, адже економістами виділяється
ряд функцій, а саме: фіскальна, регулююча, соціальна, розподільча, стимулююча, дестимулююча, контрольна [1,2,3].
Однак, переважна більшість науковців як основоположні виділяють лише дві функції –
фіскальну та регулюючу, що є цілком логічним. Стосовно тези щодо інших функцій податку –
погляди різняться.
Одностайно та беззаперечно науковці виділять фіскальну функцію, яка передбачає
вилучення частини доходу фізичної особи-платника податку з метою формування матеріальної основи для реалізації державою своїх функцій.
Виокремлення стимулюючої та стримуючої функцій вбачається недоречним, натомість досить логічно розглядати стимулювання та дестимулювання як форму прояву регулюючої функції. Аналогічний підхід слід застосовувати стосовно тези щодо соціальної
функції, адже соціальні ефекти податку виступають результатом податкового регулювання,
які по суті також є проявами регулюючої функції.
Деякі науковці асоціюють розподільчу функцію з соціальною або виділяють
розподільничо-соціальну функцію, суть якої вбачають в перерозподілі суспільних доходів
між різними категоріями населення за принципом соціальної справедливості [3].
Цілком погоджуючись з думкою Іванова Ю. Б, який вбачає дещо штучним та необґрунтованим виокремлення розподільчої функції податку. Безперечно, податки тісно пов'язані з процесами перерозподілу ВВП між платниками податків і державою, однак в даному
контексті слід розмежувати ланки фінансової системи та закцентувати увагу на тому, що
акумуляція коштів до бюджету здіснюється безпосередньо через виконання податком
фіскальної функції в рамках податкової системи, а от розподіл цих коштів між бюджетами
різних рівнів відбувається вже через бюджетну систему [4].
Досить часто в економічній літературі зустрічається теза щодо контрольної функції
податків, в якій вбачають важіль державного контролю через грошову оцінку податків. Такі
судження щодо функціональних властивостей податку не корелюють з його економічною
природою та призначенням, а більшою мірою стосуються сфери податкового контролю як
складової державного фінансового контролю.
Отже, усталені погляди стосовно спектру функціональних властивостей податку на
доходи фізичних осіб дещо розмиті та потребують детального вивчення і структурування.
Спираючись на цілком обґрунтовані переконання переважної більшості науковців,
вважаємо за доцільне виокремити дві фундаментальні функції – фіскальну і регулюючу з
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властивими їм формами прояву. Функціональна реалізація податку на доходи фізичних осіб
в частині фіску однозначна, а от регулююча функція багатогранна та проявляється в
стимулюючій, стримуючій та компенсаційній формі.
Регулююча функція податку в частині стимулюючого та стримуючого впливу реалізується через диференціацію умов оподаткування.
Компенсаційна форма прояву регулюючої функції реалізується під впливом податкових інструментів на рівень чистого доходу фізичних осіб-платників податків.
Слід зауважити, що реалізація фіскальної та регулюючої функцій зазвичай має альтернативний характер, це перш за все пов’язано з тим, що результатом їх реалізації є обернено пропорційні ефекти. Таким чином соціально-економічна природа податку на доходи
фізичних осіб в частині функціональних властивостей наділена внутрішньою протилежність
конкуруючих цілей.
Напрямком подальших досліджень виступає детальне вивчення і структурування
взаємозв’язків функціональних властивостей податку на доходи фізичних осіб з іманентними
ефектами.
1. Захожай В. Б. Система оподаткування та податкова політика: Навч. посібн. / В. Б. Захожай, Я. В. Литвиненко, К. В. Захожай, Р. Я. Литвиненко; [ Під заг. ред. В. Б. Захожая та Я. В. Литвиненка. – К. : Центр
навчальної літератури, 2006. – 468 с.
2. Сідельникова Л.П., Костіна Н.М. Податкова система: Навчальний посібник. – 2-ге видання,
перероблене і доповнене. – Київ: Ліра-К, 2013. – 604 с.
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ПРОБЛЕМИ ЯХТОВОГО ТУРИЗМУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
(НА ПРИКЛАДІ МІСТА МИКОЛАЇВ)
12 серпня 1887 року в м. Миколаїв був створений перший в Україні яхт-клуб, який з
часу заснування до кінця 80-х років 20 століття стрімко розвивався [1] (збільшувалося
кількість яхт, проводились змагання на першість СРСР з вітрильного спорту, здійснювалося
навколосвітня подорож, збільшувалися площі марини, здійснювалися подорожі до цікавих
туристичних об’єктів півдня України). Але на сьогоднішній день функціонування закладу та
яхтового туризму в місті Миколаїв під загрозою існування. Головні проблеми, які мають
місце у яхтовому туризмі Миколаєва слід згрупувати до наступних:
– відсутність державних стандартів і норм щодо функціонування марин;
– недостатня інформаційна підтримка яхтового туризму як на рівні держави, так і на
місцевому рівні;
– відсутність достатьної кількості інформаційних ресурсів для просування напрямку
яхтового туризму на туристичних виставках та інших PR-заходів;
– застаріла інфраструктура, яка датується створенням ще в роки СРСР;
– забруднені, складні фарватери для проходу вітрильних суден;
– відсутність сучаних яхтових маршрутів. А ті, що існували реалізувати майже неможливоз причин відсутності швартов очних причалів та навігаційного забезпечення для
безпечного точного руху;
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– відсутність пільгових умов для будівництва нових яхт та розвитку туристичного
яхтингу;
–
–
–
–
–

низький рівень інфраструктури для відпочинку туристів біля причалів;
низька рентабельність судноплавного бізнесу з причин короткого періоду навігації;
забрудненість води у річках Південний Буг та Інгул та Бузькому лимані в цілому;
недосконалий контроль за безпекою на воді яхт;
застаріла матеріальна база та плавзасоби для занять вітрильним спортом, не дивлячись на високий рівень попиту на цей вид спорту та історичність його існування в
Миколаєві.
До пропозицій щодо вирішення вищезначених проблем слід віднести наступні:
1. Сприяння з боку держави та місцевих органів влади розвитку вітчізняного яхтового туризму шляхом створення мережі флоту туристичних і прогулянкових суден.
2. Проведення інвентаризації марин, берегоукріплюючих споруд та іншої інфраструктури з метою їх подальшого використання для розвитку яхтового туризму в місті
Миколаєві.
3. Проведення інвентаризації територій, які можуть бути використані для розвитку
берегових інфраструктурних об'єктів яхтового туризму.
4. Удосконалення інфраструктури яхтових марин та стоянок, які мали б відповідати
найсучаснішим світовим трендам яхтового туризму.
5. Будівництво нових марин різних форм власності та модернізація існуючих.
6. Залучення інвестицій у будівництво та реконструкцію марин, причалів, особливо
у межах рекреаційних територій, об’єктів тощо.
7. Упровадження на рівні держави режимів пільг для заходу та стоянки яхт під
іноземним прапором до міста Миколаїв.
8. Спрощення ведення підприємницької діяльності в сфері яхтового туризму з
метою залучення інвестицій.
9. Підтримка інвестиційних проєктів для тих підприємців, які займаються як будівництвом нових яхт та вітрильних суден, так і розвитком яхтового туризму.
10. Державна підтримка суднобудівних заводів Миколаєва задля створення ефективних умов щодо будівництва та ремонту яхт.
11. Розвиток кадрів на базі місцевих ЗВО.
12. Прийняття та введення в дію стандартів на правових норм діяльності міських
човнових об’єднань.
13. Надання пільг щодо сплати орендної плати за стоянку в маринах (особливо в
період відсутності навігації) за умови спрямування фінансів на розвиток інфраструктури
навколо марин (яхт-клубів).
14. Орієнтація на світові стандарти, які надають можливість розвивати сферу малого
суднобудування, впровадження інновацій та новацій у ведення яхтового бізнесу.
15. Створення єдиного інформаційного центру на території яхт-клубу міста Миколаїв, на базі якого зібрана інформація про маршрути, схеми руху, вартість, характеристика
яхт, інвестиційні проекти та інша інформація.
16. Розробка та виготовлення карт, схем, довідників, буклетів та інших видів
інформації з яхтового туризму в місті Миколаєві, Україні та територіях і містах-побратимах.
17. Розробка планів (програм, концепцій) екологічних та природоохоронних заходів
при функціонуванні та розвитку яхтового туризму.
18. Розробка заходів, які спрямовані на посилення контролю за безпекою на воді.
19. Оновлення функціонування міської водної рятувальної станції поблизу Миколаївського яхт-клубу та збільшення фінансування.
20. Капітальний ремонт будівлі Миколаївського річкового вокзалу, причалів та
прилеглої території.
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21. Створення всебічних умов (гранти, матеріальне стимулювання і т.д.) для роботи
дитячих та юнацьких спортивних шкіл вітрильного спорту, тренерів, суддів та інших
фахівців.
Таким чином, для ефективного розвитку яхтового туризму в м. Миколаїв важливо
розробити комплексну програму, завдяки якій яхтовий туризм стане конкурентоспроможним
як на рівні держави, так і на місцевому рівні, підвищить рівень соціальної та екологічної
складової та надасть поштовх до розвитку інших видів економічної діяльності.
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ПРОТОКОЛ ЗАХИСТУ ЗДОРОВ’Я І БЕЗПЕКИ
ЯК УМОВА БЕЗПЕЧНОГО КРУЇЗУ
Кількість бронювань на круїзи зростає, не дивялчись на пандемію COVID-19 та інші
небезпеки, які можуть трапитись на круїзному лайнері під час круїзу.
Про це свідчать і онлайн-бронювання круїзів на 2021 рік, які виросли на 40% у порівнянні з 2019 роком. За даними онлайн-опитування понад 4600 пасажирів круїзних лайнерів
готові рушити у круїз, як тільки стихне пандемія, а 75% готові й під час пандемії подорожувати круїзними лайнерами [1].
Крім впливу COVID-19 щодо функціонування круїзів існує ціла низька ризиків, які
також негативно впливають на круїзну діяльність:
1. Вибухи вірусів та інфекцій, особливо шлунково-кишкових, які спричинені кишковою паличкою, або збудником гострої кишкової інфекції. Головні симптоми: гостра діарея,
блювота, лихоманка. Тільки в круїзах туроператора Royal Caribbean за два місяці 2020 року
захворіли понад 500 пасажирів. Для того, щоб знищити вірус, необхідно повністю продезінфікувати лайнер, а аткож басейни, джакузі, бари, клуби, казино і магазини, заклади харчування та каюти. Спалахи грипу та вітряної віспи також мають місце на круїзних лайнерах. Як
приклад, у травні 2019 року лайнер «Freewinds» через спалах кору на кілька діб ізолювали в
порту Сент-Люсії [2].
2. Серцево-судинні захворювання туристів також є причиною, яка призводить до
небезпечних результатів, у деяких випадках – летальних, особливо якщо врахувати той факт,
що круїзи користуються найбільшою популярністю саме серед літніх людей, які й мають ці
хвороби.
3. Під час круїзів трапляються вбивства і самогубства, смерті від передозування
наркотиками, пасажири падають за борт, а члени екіпажу гинуть від нещасних випадків.
4. Туристи часто отримують травми на круїзних лайнерах через пожежі і вибухи,
зіткнення (рифи, скали, причали, мілина) і випадки, коли судно сходить з основного курсу.
Як приклад, у 2019 року круїзний лайнер «Viking Sky» під час сильного шторму сів на мілину біля узбережжя Норвегії, через що 1300 пасажирів добу чекали евакуації.
Саме задля безпечності здійснення круїзу кожній круїзній лінії терміново слід
розробити новітні протоколи щодо захисту здоров'я та безпеки пасажирів і членів екіпажу з
додаванням ряду нових процедур, які виходять за рамки діючих регіональних та національних стандартів і встановлюють більш високий рівень безпеки.
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Протокол може змінюватися, анулюватися в залежності від епідеміологічної ситуації і
відкриття кордонів морських держав світу.
До основних складових такого протоколу має бути включено такі позиції:
1. Мінімізувати перед посадкою на лайнер у певному порту використання інших видів
транспорту: авіа, автомобільного, водного, залізнодорожнього.
2. Обов’язковий медичний огляд гостей до посадки, який має включати декілька
етапів: перевірка температури, заповнення анкети щодо здоров’я і взяття мазка на COVID-19.
Залежно від результатів перевірки та відповідно до історії у медичній картці гостя впускають, чі не впускають на борт лайнера. Усі члени екіпажу також мають бути перевірені на
хвороби до посадки на судно, а також регулярно перевірятись, вже знаходячись на борту.
Гості з країн найбільш небезпечних щодо санітарно-епідеміологічної ситуації повинні
пройти молекулярний тест за методом ПЛР, який повинен бути зроблений протягом 72 годин
до посадки на лайнер.
3. Очищення повітря, води шляхом ультрафіолетового освітлення, яка вбиває 99,97%
мікробів.
4. Спостереження за соціальним дистанціюванням, яке має бути забезпечене за
рахунок скорочення загального числа гостей на борту, що дозволить надати більше простору
для кожного пасажира. Місткість залів має бути зменшена, заходи адаптовані під зменшені
групи, гості повинні заздалегідь бронювати послуги та заходи. Якщо соціальне дистанціювання неможливе, від гостей повинні вимагати одягати захисну маску, наприклад, в ліфтах.
Маски для обличчя повинні бути безкоштовними та розміщенні по усьому периметру судна,
включаючи каюти усіх класів.
5. Максимальне збільшення приміщень, відведених для надання медичних послуг, а
також приміщень-ізоляцій для хворих, чи з підозрою на захворювання.
6. Медичний персонал має бути обізнаним щодо лікування та профілактики захворювань.
7. Повні комплекти медичних приладів, засобів, тестів тощо.
8. Постійний моніторинг стану здоров'я має проводитися протягом усього круїзу.
9. Туристи можуть відправлятися на берег лише за умови організованих екскурсій. Тобто,
безпека має бути забезпечена як на судні, так і на березі. У випадку виявлення захворюваності,
підозрюваний на зараження вірусом і його близькі контакти мають бути ізольовані і можуть
бути висаджені на берег відповідно до положень місцевого законодавства.
10. Змінено підходи до надання інформації у бік клієнтоорієнтованих технологій.
11. Упровадження цифрової реєстрації при посадці на борт з метою більш швидкого
та безконтактного спілкування.
12. Упровадження електронного додатку, яким може користуватися турист зі свого
мобільного телефону за потреби з метою попередження захворюваності та безпеки.
13. Надання кожному клієнтові гостю і члену екіпажу безкоштовного браслету, який
полегшить безконтактні операції на борту, а також надасть команді судна відстежувати
контактні та безпечні відстані.
14. Кількість туристів під час розваг на борту має бути зменшена, але кількість та
насиченість програм не має зменшуватися.
15. Харчування на борту має бути організоване максимально небезпечно (відстані столів, захисні бар’єри, зменшення типу харчування «все включено» у бік буфетного, чи індивідуального у каютах, збільшено час між прийомом їжі, екологічність та безвідходність,
упровадження електронного меню тощо).
Як бачимо у період підвищеної небезпеки, особливо пов’язаної з пандемією
COVID-19, слід забезпечити усіх присутніх на борту круїзного лайнера небезпечними
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умовами, які регламентуються протоколами захисту і безпеки на основі відповідних
нормативних та правових засад.
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ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Підписання Угоди про асоціацію з ЄС остаточно підтвердило, що пріоритетним
напрямком інтеграції України у світовий економічний простір є європейський вектор розвитку. Серед багатьох складників співпраці, одним з основних Європейський Союз виділяє
питання екології. Це зумовлює необхідність розробки ефективної системи природокористування з урахуванням європейських тенденцій екологічного розвитку.
Дослідження взаємодії процесів екологізації та міжнародного економічного розвитку
знайшло відображення в наукових працях таких зарубіжних та вітчизняних учених, як: Андреєва Н., Балацький О., Веклич О., Грищенко В., Данилишин Б., Ерліх П., Корнійчук Н., Мельник Л., Панайоту Т., Писаренко С., Семенюк Е., Туниця Ю. та інших, хоча питання сучасних
напрямів екологічної взаємодії між Україною та ЄС досі залишаються недостатньо висвітленими.
По-перше, приведення у відповідність до вимог ЄС в екологічній сфері нормативноправових актів України. Зокрема, документами, які мають суттєве значення, є Стратегія
національної екологічної політики України та Національний план дій на її виконання [1].
Також важливу роль у розвитку екологізаційної співпраці відіграє Програма секторальної
бюджетної підтримки, спрямованої на впровадження зазначеної стратегії [2].
По-друге, подальше розширення співробітництва з фінансовими установами ЄС,
зокрема, Європейським інвестиційним банком. За останні роки банк інвестував в Україну
понад 5 млрд. євро. Саме цей банк схвалив кредит на 200 млн. євро для реалізації проекту
щодо оновлення електростанцій на річці Дніпро, що дозволило підвищити їхню ефективність
та зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.
По-третє, підписання в 2016 р. Міністром екології та природних ресурсів України чотиристороннього Меморандуму щодо співпраці у побудові ефективної системи поводження з
відходами. Питання поводження з відходами є надзвичайно важливим для України, адже
саме на цей напрям у структурі охорони та використання природних ресурсів припадає
найбільша частка витрат, a система утилізації в Україні практично відсутня. Лише 5%
відходів повторно переробляється, решта відправляється на звалища, що за різними даними
займають близько 12 тис. кв. км – це трохи більше 2% від всієї території країни. Неофіційні
звалища, за деякими оцінками, займають ще 7% [3].
Для вирішення екологічних проблем сміттєзвалищ базовими містобудівними елементами інфраструктури повинні стати сміттєпереробні заводи. Таким чином, їхнє будівництво
дозволяє не тільки знизити негативний вплив отруйних відходів на навколишнє середовище,
але і в прийнятні терміни окупити інвестиції і отримати прибуток, тим самим покращити
економіку держави.
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По-четверте, запроводження використання відновлювальних джерел енергії згідно з
європейськими тенденціями [4]. Україна, як і більшість розвинених країн, повинна формувати свою енергетичну стратегію спрямовану на розвиток альтернативної енергетики. Виснаження
світових запасів, постійно зростаючі ціни на паливо, проблеми забруднення навколишнього
середовища змушують робити кроки у цьому напрямку. В Україні до 2020 р. було заплановано
довести частку відновлювальної енергетики в енергоспоживанні до 11%. Пріоритетним видом
відновлювальних джерел енергії для нашої країни є вітряна енергетика. Особливо перспективною є Херсонська область, де рівень потужності вітрогенерації становить 42%.
Прийнятий у червні 2015 р. Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел»
теж відіграв важливу роль у розвитку альтернативних джерел [5]. Суттєвою його перевагою
є створення привабливого для інвесторів законодавчого клімату у сфері відновлюваної
енергетики, який відповідає європейським стандартам.
В українському законодавстві необхідно консолідувати норми, які зобов'язують громадян та підприємства сортувати відходи. Важливо реалізувати положення, які визначають
пріоритетність переробки відходів над їх утилізацією. Задля створення ефективної системи
поводження з відходами необхідно розглянути й адаптувати передовий міжнародний досвід,
наприклад, тих європейських країн, які вже гармонізували свою нормативно-правову базу із
законодавством ЄС та привели її у відповідність до застосованих директив.
Угода про асоціацію з ЄС є потужним стимулом для реформування та модернізації
екологічної політики, забезпечення її інтегрованого характеру та підвищення ефективності.
Україні необхідно розробити ефективну систему захисту навколишнього середовища,
привести у відповідність до вимог ЄС власне законодавство та підвищити обізнаність громадян. Екологізація економіки повинна стати одним з основним напрямків України у рамках
євроінтеграції.
1. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року: Закон України
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Розпорядження Кабінету Міністрів від 04.11.2015 № 1141-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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5. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва
електроенергії з альтернативних джерел: Закон України від 04.06.2015 № 514-VIII [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-19#Text.
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Інститут агроекології і природокористування НААН
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОГО ЯГІДНИЦТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Інформаційні підґрунтя наших досліджень становлять вітчизняні та міжнародні законодавчі і нормативні акти у сфері питань економіки природокористування, охорони
навколишнього природного середовища, розвитку агропромислового комплексу, матеріали і
звіти Державної служби статистки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, вітчизняних аграрних
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підприємств, а також методичні рекомендації наукових установ, інші літературні джерела,
інформація з Інтернет-ресурсів, матеріали власних досліджень з питань розширення ягідництва. [1]
Ринок ягідних культур має великий потенціал для розвитку, як за рахунок внутрішнього попиту, так і за можливістю розширення експортних поставок. [2]
Розвиток ягідництва передбачається здійснювати шляхом:
· залучення інвестиційних коштів для проведення реконструкції плодосховищ;
· залучення інвестиційних коштів з метою запровадження зрошувальних систем на
всіх площах;
· часткового відшкодування витрат, пов’язаних із придбанням садивного матеріалу
ягідних культур суб’єктам господарювання агропромислового комплексу області
(юридичним особам незалежно від організаційно – правової форми та форми
власності, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг), фізичним особам – підприємцям);
· методичної підтримки суб’єктів господарювання;
· проведення майстер-класів, тематичних семінарів, нарад у форматі «круглого
столу», форумів, конференцій з питань упровадження у виробництво наукових і
практичних розробок в селекції та насінництві ягідних культур, технологій їх
вирощування;
· висвітлення Департаментом агропромислового розвитку державних адміністрацій проблемних питань розвитку галузі ягідництва, в т.ч. в засобах масової
інформації та соціальних мережах;
· організації комунікацій і обміну досвідом між суб’єктами аграрних формувань,
сприяння проведенню презентацій та реалізації продукції на виставково-ярмаркових заходах.
Механізми фінансової підтримки ягідництва [3, 4]:
· Збір та аналізування інформації щодо стану ягідництва в Україні;
· Представництво галузі в центральних органах виконавчої та законодавчої влади
через інститути громадського впливу (громадські ради), а також в місцевих
органах державної влади з використанням правових важелів;
· Контроль за виконанням зобов’язань держави перед учасниками галузі щодо
фінансової підтримки галузі, розробка та впровадження нових механізмів фінансування галузі, зокрема, за рахунок децентралізації бюджетних програм;
· Розробка та впровадження регіональних програм розвитку ягідництва;
· Організація правової, методичної та практичної підтримки учасників галузі в
партнерстві з неурядовими українськими та іноземними організаціями;
· Удосконалення механізмів реалізації продукції ягідництва виробниками та закупівлі витратних матеріалів;
· Популяризація українського ягідництва за кордоном;
· Розробка та впровадження Закону України «Про розсадництво багаторічних рослин» тощо;
· Удосконалення механізму приватизації та використання багаторічних насаджень,
використання земель для ягідництва;
· Удосконалення системи стандартизації та сертифікації продукції ягідництва та
посадкового матеріалу, впровадження внутрішньої сертифікації.
Тому, в умовах євроінтеграції України, українське ягідництво має визначити подальші
перспективи розширення галузі у господарствах різних форм власності та методами господарювання – втіленням сучасних технологій при вирощуванні ягід та збереження їх товарного вигляду до подальшої реалізації.
1. Проект Стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року.
Київ, 2016. 131 с.
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2. Зінчук Т. О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки: монографія.
Житомир: ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2008. 384 с.
3. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України. Відомості Верховної Ради
України (ВВР). 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
4. Про затвердження галузевої Програми розвитку садівництва України на період до 2025 року: Наказ
Мінагрополітики України від 21.07.2008 р. № 444/74. URL: https://ips.ligazakon.net/document/ FIN40145.
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ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ
У сучасній економічній парадигмі домінує постулат про необхідність забезпечення
сталого розвитку та захист національних інтересів. Це підсилює увагу до питань пошуку
шляхів забезпечення податкової безпеки держави. Віддаючи належне емпіричним дослідженням, проведеним ОЕСР (ОЕСР -Організація економічного співробітництва та розвитку),
Всесвітнім банком, ООН, ЄС, а також іншими організаціями і інститутами, які регулярно
здійснюють аналіз світових економік, універсальною проблемою для розвитку всіх країн
світу є трансфертне ціноутворення.
Різним аспектам трансфертного ціноутворення приділяли увагу у своїх працях такі
вітчизні та зарубіжні науковці як Т.В Бутенко, Н.В. Волошанюк, П.В. Дзюба, М.В. Романюк, О.О. Терещенко та інші.
Вченими і практиками трансфертне ціноутворення розглядається з позиції двох діаметрально протилежних підходів. Згідно першому, корпоративному або внутрішньофірмовому підходу, трансфертне ціноутворення розглядається як ефективний інструментом корпоративного податкового менеджменту та податкового планування, оскільки сприяє досягненню максимальних фінансових результатів корпорації загалом.Другий підхід з позиції
державного податкового менеджменту та управляння національної економікою можна назвати
фіскальним підходом. Цей підхід в значній мірі відображає результати корпоративного податкового менеджменту на формування податкової бази та наповнення державного бюджету, а
отже є об’єктом податкового контролю на загальнодержавному та міжнародному рівнях.
Трансфертне ціноутворення є невід'ємним явищем глобалізації, за допомогою якого
відбувається перерозподіл фінансових ресурсів учасників глобального бізнесу. Трансфертне
ціноутворення – це сукупність економічних відносин, що виникають у процесі визначення
трансфертної ціни на будь-який об'єкт торгівлі (товари, послуги або фактори виробництва)
між пов'язаними компаніями або структурними підрозділами однієї компанії, якщо об'єкт
торгівлі перетинає митний кордон [1].
Загалом, система трансфертного ціноутворення забезпечує наступні функції [1]: виступає інформаційно-аналітичним забезпеченням обґрунтування та прийняття економічних рішень менеджерами щодо поліпшення фінансових результатів корпорацій; надає інформацію
для аналізу та оцінки управлінських і економічних показників діяльності підрозділів; цілеспрямовано переміщує частину прибутку між підрозділами або місцями їх розташування;
виступає гарантом автономії підрозділів корпорації.
Досліджуючи функції трансфертного ціноутворення та маючи на увазі, що стратегічною метою транснаціональних корпорацій є отримання максимального прибутку, можна
погодитись з думкою Т.В.,Бутенко та Л.М. Круковської [1], що «система трансфертного
ціноутворення може формуватися як система, орієнтована на ринок, або як система,
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орієнтована на внутрішні витрати». Під час взаємодії асоційованих підприємств між собою з
питань трансфертного ціноутворення має місце такі негативні явища як розмивання
податкової бази та її «переклад» на афілійовану особу, що перебуває в країні з більш сприятливим податковим режимом. Це в свою чергу вимагає особливого податкового контролю з
боку податкових органів на загальнодержавному та міжнародному рівнях.
Як відомо розробка податкових норм з приводу трансфертного ціноутворення, на
рівні національних законодавств почалася ще в 1960-х роках. Першою спробою регламентування трансфертного ціноутворення на міжнародному рівні була Модельна конвенція
ОЕСР про податок на доходи і капітал 1963 р. та в подальших редакціях цієї конвенції.
В Україні норми трансфертного ціноутворення вперше було запроваджено тільки з 1
вересня 2013 року Законом України від 4 липня 2013 року №408-VІІ «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення». Сьогодні головним рекомендаційно-методичним міжнародним документом в галузі податкового регулювання трансфертного ціноутворення є Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб. Україною також було підтримано ці Настанови
ОЕСР, а їх основні норми імплементовано в статтю 39 Податкового кодексу України.
Останні зміни до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення було
внесено 30 травня 2014 року внесено Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IХ, який
та набрав чинності 23 травня 2020 року. Цим законом визначено ряд змін та доповнень з
ціллю забезпечення реалізації положень Багатосторонньої конвенції про виконання заходів,
які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та
виведенню прибутку з-під оподаткування.
Загальновизнаним світовим стандартом та принципом, на якому грунтується податковий контроль за трансфертним ціноутворенням є так званий «Принцип витягнутої руки»
(англ. Arm's length principle). Слід підкреслити, що «принцип витягнутої руки» у якості
рекомендованого Стандарту до використання щодо встановлення трансфертних цін для
податкових потреб було погоджено державами-членами ОЄСР та країнами, які не є членами
цієї організації (понад 70 країн світу). Суть даного принципу відповідно до п. 1 ст. 9 Модельної конвенції ОЕСР полягає в наступному: в разі здійснення комерційних або фінансових
операцій між пов’язаними особами на умовах, що відрізняються від умов здійснення аналогічних операцій між непов’язаними особами, прибуток, який в результаті таких операцій
міг би виникнути, але не виникнув, має бути оподаткованим. В національне законодавство
введення поняття «принципу витягнутої руки» пов’язано з набуттям чинності 01 січня 2015
року Закону України від 28 грудня 2014 року №72-VIII «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням». Слід відзначити, ведення в ПКУ поняття «принципу витягнутої руки» сьогодні дозволяє
податківцям під час здійснення податкового контроль за трансфертним ціноутворенням
враховувати не лише ціну операції, але й інші фінансові та комерційні умови, які впливають
на обсяг оподатковуваного прибутку платника, на відміну від поняття «звичайна ціна».
Отже, Україна не знаходиться осторонь світових процесів галузі податкового регулювання трансфертного ціноутворення. Проте cтратегічним завданням залишаються питання
удосконалення координації контрольних дій податкових органів з питань трансфертних цін
як методичний аспектів забезпечення належного рівеня податкової, а на цій основі і
національної безпеки взагалі.
1. Бутенко Т.В., Круковська Л.М. Трансфертне ціноутворення в Україні: сучасний стан і перспективи
розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2016.
Вип. 15. С. 43-46.
2. Податковий Кодекс України № 2755-VI від 01.01.2021 із змінами і доповненнями, внесеними
згідно із Законом № 1117-IX від 17.12.2020.
3. Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для ТНК та податкових служб (22 червня
2010 року). URL: http://sfs.gov.ua/data/ material/000/021/80820/o.pdf
4. Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017. URL: https://www.oecdilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en

53

Кулікова Є.О.
Викладач
Криса К.М.
студентка
Одеський національний економічний університет
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Страховий ринок є однією із складових фінансової інфраструктури. О.М. Залєтов дає
трактування страхового ринку як «... сукупність фінансово-економічних відносин, завдяки
яким перерозподіляється частина національного доходу та сукупного суспільного продукту
шляхом особливого методу утворення страхового фонду грошових ресурсів» [3, с. 728].

Рис. 1 Кількість страхових компаній в Україні [1]

За підсумками 2019 року відомо, що загальна кількість страхових компаній станом на
31.12.2019 становила 233, у тому числі СК "life" – 23 компанії, СК "non-life" – 210 компаній.
Якщо брати дані станом на 31.12.2018, то загальна кількість становила – 281 компанія, у
тому числі СК "life" – 30 компаній, СК "non- life" – 251 компанія, тобто прослідковується
значне скорочення кількості страхових компаній. Якщо подивитися на Рис. 1, можна
побачити, що скорочення кількості страхових компаній триває приблизно 10 років [4, с. 1].
Щодо страхових премій, валові страхові премії, що отримані страховиками при
страхуванні за 2019 рік становили 53 001,2 млн грн, на 2018 рік вона складала 49 367, 5 млн
грн, тобто різниця 3 633,7 млн грн. За 2019 рік сума валових премій, які стосувалися СК "life"
становило 4 624,0 млн грн, СК "non-life" – 48 377,2 млн грн. Чисті страхові премії 2019 року
порівняно з 2018 роком також зросли, у 2019 році чисті страхові премії становили 39 586,0
млн грн, а у 2018 році – 34 424,3 млн грн. Найбільша питома вага за 2019 рік у структурі
страхових премій за мінусом частки страхових премій, сплачених перестраховикам-резидентам, за видами страхування належить таким видам: автострахування; страхування життя;
медичне страхування; страхування майна; страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ; страхування фінансових ризиків. Порівнюючи 2018 та 2019 роки перерозподіл у структурі чистих страхових премій відбувся на користь таких видів страхування:
медичне страхування; страхування медичних витрат; автострахування; страхування фінансових ризиків [4, с. 4].
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Низький попит на страхові послуги в Україні можна пояcнити наступними причинами:
– низький рівень довіри до страхового ринку;
– низький рівень платоспроможності населення;
– необізнаність населення продуктів та послуг страхового ринку.
Україні варто впроваджувати нові послуги страхування задля залучення більшої частини населення, наразі існує чимало проблем, однією з яких є пандемія. По-перше страхові
компанії можуть створювати нові програми, деякі програми можуть стосуватися людей, які
просто знаходяться вдома і побоюються захворіти, інші, які часто подорожують і потребуються туристичних програм щодо страхування ризиків вірусу. По-друге, страховим компаніям варто звертатися до держави задля створення сумісних програм, за допомогою яких частина населення, яка бажає мала би змогу страхуватися від ризиків пандемії. Друга проблема,
яка стосується населення в теперішні часи є кібератаки. По-перше, через стрімкий розвиток
інноваційних технологій, онлайн-послуг, та через вимушеність населення користуватися ними внаслідок поширення вірусу велика кількість населення уразлива до кіберризиків. Зараз
велика кількість людей страждає від шахраїв, котрі розповсюджуються на сайтах, які спеціалізуються на купівлі-продажу. По-друге, з розвитком інноваційних технологій також і
розвивається дистанційна робота, яка дозволяє робітникам працювати у віддаленому режимі,
що також є в зоні кіберризиків. Тож великою перевагою страхових компаній було би
створення програм, які стосуються захисту від кібератак. [2, с. 5]
Задля покращення функціонування страхового ринку, слід застосувати такі заходи:
– впровадження та застосування новітніх технологій, які будуть стосуватися
страхової діяльності;
– вдосконалення законодавчої бази, тобто взаємодія страхового ринку із державними
органами влади щодо регулювання страхової діяльності, яка буде законодавчо
закріплена, забезпечення норм закону, стосовно інформаційної взаємодії страхових організацій та державних органів на етапі врегулювання страхових випадків,
адже страхування є одним з важливих інструментів, який забезпечує економічну
безпеку, стабільність і розвиток, як підприємства, так і суспільства;
– проведення заходів, які дозволять населенню дізнатися про діяльність страхових
компаній, їх продукти і послуги.
Отже, оскільки зараз ми живемо в тяжкі часи, страховий ринок зазнає змін через
економічний та демографічний стан нашої країни, який з часом, на жаль, погіршується.
Страховий ринок повинен підлаштовуватися під сучасні умови існування, тим самим
розвиватися і впроваджувати нові послуги, які можна запропонувати потенційним клієнтам.
Страховий ринок України має все більше розвиватися в сфері онлайн-послуг, оскільки ми
живемо в час цифрових технологій. Наразі велика кількість населення стурбовані своїм
здоров’ям, отже страховим компаніям варто впроваджувати в сектор медичного страхування
щось нове. Не варто забувати за стрімкий розвиток цифрових технологій, який тягне за
собою поширення кіберризиків, тож страхові компанії можуть розширювати свої послуги
шляхом створення програм, які стосуються захисту від кібератак.
1.
Біла книга Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні. Київ: Національний банк України,
2020. 27 с. URL: https://cutt.ly/uzDgEn7 (дата звернення: 13.03.2021).
2.
Боднар О. А. Функціонування страхового ринку України в умовах пандемії COVID-19. Ефективна
економіка. 2020. №10. С. 1-7.
3.
Матвєєв В.В., Гайдаржийська О.М., Отрошко В.П. Страховий ринок України: сучасний стан та
перспективи розвитку. Молодий вчений. 2018, №2 (54). С. 727-731.
4.
Нацкомфінпослуг. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України. URL:
https://cutt.ly/GzDf1QS (дата звернення: 13.03.2021).
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ВТРАЧЕНІ ДОХОДИ БЮДЖЕТІВ ПРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЛЯХ
У період економічної кризи, за класичною теорією економіки, одним з дієвих інструментів підтримки та стимулювання національної економіки є, як відомо, збільшення державних закупівель. Це дає можливість національним підприємствам не зупиняти виробництво,
не вдаватись до значного скорочення штату та отримати достатню кількість обігових коштів
для покриття касових розривів. Таким чином значна частина коштів, які держава витрачає на
подібні проекти, повертається у вигляді податкових надходжень, а інша частина стимулює
споживчий ринок за рахунок попиту, за рахунок виплачених заробітних плат працівників, що
не втратили місце праці та прибутків підприємств, які продовжили своє функціонування в
час економічної нестабільності. Цей механізм стає ще більш ефективним, коли державні закупівлі проводяться за кошти міжнародних інституцій під незначний відсоток. Саме такі
можливості Європейський інвестиційний банк надав Львівському муніципалітету у лютому
2020 року у рамках спільної програми з Міністерством інфраструктури України «Міський
громадський транспорт України». [5] В результаті такої співпраці, було оголошено тендер на
придбання нових пасажирських автобусів. Перевага була надана іноземному виробнику.
Причину цього можна пояснити невідповідностями принципів за яким проводяться
публічні закупівлі у нашій державі на рівні муніципалітетів до глобальної мети загальнодержавного економічного зростання.
Для участі, на львівському тендері для закупівлі ста нових дванадцяти метрових низько
підлогових автобусів подали заявки п’ять виробників: білоруські компанії «МАЗ» та «МТЗ»,
турецький «ОТОКАР» та українські виробники «БОГДАН МОТОРС» та «ЕЛЕКТРОН». За
результатами тендеру, найдостойнішими пропозиціями експертами була визнана продукція
компанії «МАЗ» та концерну «Електрон». [2] У фіналі перевагу здобула продукція білоруського виробника, оскільки аргументуючим фактором виявився ціновий критерій. Так, дійсно
автобус компанії «МАЗ» дешевший на 2 119 685 гривень, тож його ціна становить 5 350 135
гривень за одиницю, або 535 013 500 гривень за замовлення у 100 одиниць.
Тож, здавалося все очевидно: якість однакова, ціна нижча, але, якраз тут і проявляються «підводні рифи» українського законодавства. За каденції президента П.О. Порошенка
Україна вийшла із Співдружності незалежних держав, проте і сьогодні держава зобов’язана
виконувати умови угоди про зону вільної торгівлі між країнами СНД від 18.10.2011 року.[1]
Згідно даного договору, білоруські державні підприємства, яким і є «МАЗ», звільнені від
сплати митних стягнень при здійсненні комерційної діяльності на території України. Таким
чином, при купівлі одного білоруського автобуса у бюджет надходить лише 20% ПДВ, а
саме 891 689 гривень. А, відповідно, при купівлі ста одиниць – 89 168 919 гривень. [2]
Що ж стосується вітчизняного аналога, то хоча і вартість машини становить 7 470 000
гривень, а відповідно 100 одиниць – 747 000 000 гривень, у різноманітні бюджети України,
окрім ПДВ у розмірі 124 500 000 гривень, надійдуть такі надходження як: податок на прибуток в сумі – 11 205 000грн., ЄСВ – 27 390 000 грн., ПДФО та військовий збір сплачений
працівниками підприємства у розмірі – 24 277 500 гривень. Окрім цього, за словами представників концерну для виконання даного замовлення підприємству необхідно створити 100
додаткових нових робочих місць у Львівському регіоні. А за підрахунками вже Міністерства
економіки України 1 робоче місце у машинобудівній галузі створює своєю чергою ще 5
додаткових робочих місць у суміжних галузях, тож 100 нових робочих місць мультиплікуються
у 600 додатково створених робочих місць у різних галузях національної економіки.
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Також, зробивши нескладні розрахунки і виходячи з величини середньомісячної
виплати безробітному у розмірі 3 700 гривень на місяць у 2020 році лише в перший рік
реалізації даного проекту ми отримуємо, за рахунок нових створених робочих місць,
бюджетну економію у розмірі – 26 640 000 гривень (3 700*12 місяців* 600 робочих місць).
Таким чином, купуючи продукцію національного виробництва, ми створюємо
перспективи розвитку національної економіки та будуємо міцний фундамент для стрімкого
економічного зростання на довгі роки. Тож, одним із недоліків при здійсненні публічних
закупівель є орієнтування виключно на ціновий критерій, який у деяких випадках є
неефективним і збитковим для держави та місцевих бюджетів.
1. Договір про зону вільної торгівлі країн СНД URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_n25#Text
2. Протокол розкриття тендерних пропозицій на закупівлю 100 низько пологових 12 метрових
автобусів.
3. Офіційний сайт корпорації «Електрон» URL: http://ru.electron.ua
4. Офіційний сайт компанії «УкрЄвроМАЗ» офіційний дилер МАЗ в Україні. URL: URL:
https://ukreuromaz.com/?gclid=Cj0KCQiAv6yCBhCLARIsABqJTjY5IWRSHJGEHEQNpWAztTxik6xz1v37YvvNw7
uZ2Q42C92H10zCdQIaAo2KEALw_wcB
5. Офіційний сайт «АТП-1» URL: https://atp1.lviv.ua/misto/na-tender-z-postachannya-100-avtobusivpodalysya-pam-yat-kompanij/
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ВПЛИВ COVID-19 НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Безумовно, пандемія коронавірусу та запроваджені з цього приводу карантинні
обмеження сильно вплинули на становище країн в цілому та їх економік зокрема. Значні
зміни відбулись і в становищі України: територія була поділена на так звані «карантинні
зони», припинені масові заходи, скупчення людей тощо, введена дистанційна освіта та
трудова діяльність, заборонений в’їзд та виїзд в країну, посилилось державне управління в
надзвичайних умовах пандемії.
Однак, найбільшого впливу зазнала саме економіка України, як база всього
функціонування держави. Внаслідок пандемії COVID-19 падіння зазнав фундаментальний
показник економіки – валовий внутрішній продукт. У 2020 році він знизився на майже 7%
порівняно із попереднім роком. Щоб краще оцінити вплив коронавірусу на ВВП України,
варто розглянути порівняльну діаграму обсягів номінального ВВП протягом 2013-2020 років.
Таким чином, можна зауважити, що зростання ВВП з 2013 до 2018 більш стрімке, аніж
в 2019-2020 роках. Тому можна легко зробити висновок, що пандемія спричинила сповільнення росту номінального ВВП України.
Значний вплив спостерігається і на зовнішній торгівлі України, зокрема імпорт зазнав
більш суттєвих втрат, аніж експорт. Значна кількість вітчизняних імпортерів зустрілись із
проблемою постачання товару та фінансовою взаємодією з клієнтами. Тому українські
виробники й постачальники були вимушені в екстреному режимі прокладати нові маршрути
постачання продукції до покупців. До слова, посилення вимог дистриб’юторів щодо внесеної
передоплати через ризик зриву поставок стали ще одним негативним наслідком епідемії в
області зовнішньої торгівлі. Таким чином, імпорт впав на 19,7%. Для порівняння, обсяги
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імпорту країн Євросоюзу знизились лише на 11,4%. Щодо експорту, то він також зменшився,
за даними НБУ, на 6,6%. [2]

Рис. 1. Динаміка рівня номінального ВВП України за 2013-2020 рр [1]

Розглядаючи динаміку внутрішніх цін у 2020 році, то вона показала нижчу тенденцію,
аніж в останні роки, незважаючи на період сповільнення в діяльності господарств внаслідок
карантину. Головною причиною, що обмежила ріст споживчих цін в період карантину, стало
зниження попиту на товари і послуги. Тому, щоб не зазнати збитків, виробники вимушені
були знизити ціни, аби реалізувати власну продукцію, винятком можна вважати лише
продукти харчування. Дане явище можна вважати певною мірою позитивним, особливо для
населення, яке в періоди особливого загострення епідемії COVID-19 стало більш обмеженим
в ресурсах. Негативним чином хвороба вплинула на самих виробників та їх прибутки,
зокрема сільське господарство знизилось на 18,7%, вантажообіг – на 19,6%, пасажирообіг –
на 55,9%, промислове виробництво – на 8,3%, будівництво – на 5,5% тощо. Зростання
зазнала лише область роздрібної торгівлі – обсяг обороту роздрібної торгівлі збільшився на
3%. Проте найбільшого падіння в українському попиті в 2020 році зазнали інвестиції,
зокрема валове накопичення основного капіталу знизилось на 21,4% порівняно з 2019
роком, а запаси матеріальних оборотних коштів – 142, 2 млрд гривень. Таке зниження досить
легко обґрунтувати, адже перед потенціальними інвесторами постав не лише ризик не
окупності придбаних проектів, а й виснаження запасів. [2]
Так як попит на продукцію напряму залежить від рівня доходів населення, то
логічним буде продовжити аналіз економіки України в період корона вірусу дослідженням
рівня заробітної плати та безробіття.
Щодо заробітної плати працівників, то її динаміка рухалась пропорційно до динаміки
виробництва. Зокрема, у квітні-травні 2019 р. заробітна плата зазнала незначного зниження,
на відміну від сильного падіння виробництва. Однак, за умов послабленого карантину в
травні-червні 2020 року рівень реальної зарплати працівників знову зріс внаслідок
поступового відновлення роботи деяких галузей (показник зріс на 9,5% в порівнянні з
початком карантину). Внаслідок позитивної динаміки рівня середньомісячної заробітної
плати був відновлений споживчий попит, який відносно пом’якшив ефект стагнації
економіки України, що, безумовно, є позитивним явищем в період карантину. Щоб краще
оцінити, як змінилась середньомісячна заробітна плата штатних працівників у 2020 році,
наведу таблицю динаміки цього показника протягом 2015-2020 років.
Таблиця 1
Динаміка середньомісячної заробітної плати штатних працівників 2015-2020 рр.[1]
Рік
Середньомісячна заробітна плата

2015
4195

2016
5183
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2017
7104

2018
8865

2019
10947

2020
14179

За таблицею чітко бачимо, що особливо стрімке зростання середньої заробітної плати
за місяць припадає на 2018-2020 роки. Ці значення побудовані за загальними даними в конкретний рік, тому в них не входять окремі поквартальні значення, де зарплата знижувалась
(для прикладу, таке явище спостерігалось в квітні 2020 року).
Розглядаючи тему заробітної плати, неможливо оминути і проблему безробіття, яка в
період карантину загострилась як у світі, так і в Україні зокрема: значна частина компаній
була вимушена провести скорочення штату працівників та відправити їх у відпустки за
власний рахунок. Таким чином, за даними Державної служби зайнятості, в період з січня по
червень 2020 року безробітними стали 829,4 тисяч українців, більша частина яких втратила
роботу саме у січні. Однак, вже у червні 2020 року число безробітних в Україні почало зменшуватись в порівнянні з попередніми місяцями. Таку тенденцію можна трактувати сезонним
характером явища безробіття, яке, вочевидь не порушилось в період пандемії і свідчило, що
економіка повертається в русло свого звичного функціонування.[3]
Провівши аналіз основних економічних факторів, а саме динаміки валового внутрішнього продукту, імпорту та експорту, рівня цін, заробітної плати та безробіття можу зробити
висновок, що в Україні, як і в більшості країн, вражених коронавірусом, в економіці відбулось сповільнення на період карантину. Однак, пристосувавшись до карантинних обмежень,
нашій державі вдається поступово ввійти в звичний режим функціонування економіки,
сприятливий для населення і країни в цілому.
1.
Національні
рахунки.
[Електронний
ресурс]
–
[Режим
http://ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr_u.htm
2. Статистика зовнішнього сектору України. [Електронний ресурс] – [Режим
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external
3. Аналітична та статистична інформація [Електронний ресурс] – [Режим
https://www.dcz.gov.ua/analitics/68
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЖИМУ
ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ
Проведення ефективної монетарної політики є найдієвішим способом сучасного
макроекономічного регулювання і розвитку. Зосередженість уваги нашого уряду на поточних проблемах, таких як девальвація національної валюти, військові суперечки на Сході
країни, керування за допомогою застарілих методів регулювання не давало розвитку
монетарного режиму і боротьбі з макроекономічною нестабільністю.
Інфляція в країні безпосередньо впливає і на вартість туристичних послуг, які в
більшій мірі залежать від курсу національної валюти.
Запровадження інфляційного таргетування в Україні відбулось в 2016 році, тому
дослідження питання перспективи і ефективності його використання є зараз актуальним.
Згідно твердження Національного банку України, інфляційне таргетування слід визначати як монетарний режим, згідного якого центральний банк використовує визначену
інфляційну ціль (таргет) як номінальний якір і має на меті здійснити в середньостроковому
періоді свої цілі [1].
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Розглянемо досвід міжнародних країн, які запровадили інфляційне таргетування як
режим монетарної політики (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльні показники ВВП та інфляції для окремих країн, %
Країнитаргети
інфляції

Рівень інфляції

Приріст реального ВВП

до
таргетування

після
таргетування

зміна("+"
приріст, "-"
спад)

до
таргетування

після
таргетування

зміна("+"
приріст,
"-" спад)

Австралія
Велика
Британія

6.33

2.25

-4.08

3.03

4.46

1.43

5.68

2.62

-3.06

2.38

3.01

0.63

Іспанія

6.24

3.01

-3.23

2.91

3.11

0.20

Канада

4.38

2.00

-2.38

3.24

2.70

-0.54

Нова Зеландія

11.32

2.25

-9.07

2.72

2.39

-0.33

Фінляндія

4.68

1.23

-3.45

1.27

3.71

2.44

Чилі

21.33

9.58

-11.75

6.21

6.65

0.44

Швеція

6.27

1.46

-4.81

1.33

2.40

1.07

Джерело: [2, с. 11–12; 7, с. 32]
Як бачимо з табл.1, країни, які використовують інфляційне таргетування характеризуються зниженням рівня інфляції та, у більшості країн, спостерігається приріст реального
ВВП. Окрім позитивного результату в кількісних показниках, перехід на даний режим також
посилив незалежність центральних банків, змінив їх авторитет в очах населення в позитивну
сторону та зробив діяльність монетарної політики більш прозорою.
А тепер розглянемо динаміку зміни реального ВВП в Україні після впровадження
режиму інфляційного таргетування (рис.1)

Рис. 1. Зміна реального ВВП за 2015-2020 роки, %
Джерело: складено на основі [3]
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Бачимо, що запровадження інфляційного таргетування в 2016 році збігалося з післякризовим періодом в 2014-2015 роки, і зростання реального ВВП відбувалося досить
швидкими темпами. Вже після 2016 року темпи економічного зростання були стабільними з
не суттєвими коливаннями.
Таргетування інфляції є найпоширенішим режимом монетарної політики, оскільки
показує на практиці ефективність і результативність використання, а також відзначається
своєю прозорістю, оскільки вимагає від центральних банків звітності перед населенням
країни. Діяльність Національного банку України показує, що даний режим є досить ефективним, а тому подальше застосування і його покращення є необхідним для забезпечення
стабільності цін і розвитку економіки України.
1.Офіційний
сайт
Національного
банку
України.
URK:
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123682&cat_id=123322.
2. Карчева Г.Т., Огієнко В.І., Кулик С.Ю. Таргетування інфляції: проблеми і перспективи
впровадження в Україні. Вісник Університету банківської справи. 2018. № 2. С. 8–15.
3. Інфляційний звіт за січень 2020 року, НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvitsichen-2020-roku

Леміш К.М.
к.е.н., доц.
Заіка Г.
студентка
Бердянський державний педагогічний університет
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ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день туризм є однією з галузей, яка в умовах сучасної глобалізації
постійно динамічно розвивається, допомагаючи вирішити низку соціальних та економічних
проблем: створення нових робочих місць, підтримка високого рівня життя та створення
передумов для поліпшення платіжного балансу багатьох країн. Саме тому індустрія туризму
в сучасній світовій економічній системі займає провідні позиції та є обов’язковою частиною
розвитку світового ринку.
Світова криза, викликана пандемією коронавірусу, грандіозно змінила туристичну
галузь у всьому світі, і в Україні зокрема.
Туризм є одним із найбільш вразливих секторів світової економіки через обмеження
на пересування. За даними Всесвітньої організації туризму ООН у січні 2021 р. туристичний
потік знизився на 87% на тлі нових спалахів хвороби і посилення обмежень на поїздки. Це
слідує за падінням на 85% в останньому кварталі 2020 р. [2].
Ситуація за регіонами світу виглядає наступним чином: Азіатсько-Тихоокеанський
регіон зафіксував найбільше зниження числа міжнародних прибуттів у січні на 96% – тут діє
найвищий рівень обмежень на поїздки; у Європі та Африці число прибуттів знизилося на
85%, а на Близькому Сході – на 84%. Міжнародні прибуття в Америку знизилися на 77% в
січні після поліпшення результатів в останньому кварталі попереднього року [1].
Аналізуючи наслідки пандемії COVID-19 у туристичній сфері – Україна знаходиться у
відносно кращій ситуації, порівняно з більшістю країн світу, тому що частка внутрішнього та
виїзного туризму чимало переважає показники вхідного потоку. Станом на сьогодні Україна
значно відстає у впровадженні заходів підтримки туристичного сектора, що ставить під серйозну
загрозу конкурентоспроможність галузі на глобальному ринку протягом 2021 р. [3].
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Наразі, єдиною перспективою та основним завданням для України є відновлення
діяльності внутрішнього туризму та втримання туристичного потоку після відкриття
кордонів.
НТО (Національна туристична організація) України у партнерстві із WTCF оголосила
2021 р. – роком міського туризму, а також презентувала серію протоколів для основних
галузей туристичного сектора України з метою ефективного пом'якшення наслідків пандемії
COVID-19 та запроваджує особливу відзнаку #ПодорожуйБезпечно (Safe travels) [4].
Кабінет Міністрів України ухвалив План заходів щодо підтримки в області культури,
захисту культурної спадщини, розвитку креативних індустрій і туризму [6]. Відповідно до
Плану розвитку сучасної туристичної інфраструктури на 2021 р. розробляється Державна
програма дестинації з розвитку внутрішнього і в’їзного туризму «Мандруй Україною» [6].
В період 2021-2023 рр. також планується ввести Єдиний туристичний реєстр – національну систему збору та аналізу туристичних даних, створити офіс державних конференцій,
побудувати «Будинок музики», створити центри культурного обслуговування та концепції
моделі креативних хабів, поліпшити механізми фінансування проектів УКФ, стимулювати
підготовку місцевих інвестиційних проектів для розвитку культурної інфраструктури і т. п.
[6].
ЮНВТО спрогнозувала, що відновлення галузі при сприятливих умовах відбудеться
через 2-4 роки, тобто у 2024 р. Цьому може сприяти масове проведення вакцинації проти
COVID-19, що впливатиме на послаблення карантинних обмежень й зростання туристичних
потоків [5].
1. Барометр світового туризму і статистичний додаток ЮНВТО, березень 2021 р. URL: https://www.eunwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2021.19.1.2 (дата звернення: 19.04.2021 р.)
2. Офіційний сайт UNWTO. URL: https://www.unwto.org/
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та
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сфері
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URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (дата звернення: 18.04.2021).
4. Національна туристична організація України. URL: http://www.ntoukraine.org/ (дата звернення:
19.04.2021).
5. COVID-19 та наслідки для світового туризму. URL: https://dip.org.ua/yegipet/covid-19-ta-naslidki-dlyasvitovogo-turizmu/ (дата звернення: 19.04.2021)
6. Уряд затвердив План заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини,
розвитку креативних індустрій та туризму. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-plan-zahodivshchodo-pidtrimki-sferi-kulturi-ohoroni-kulturnoyi-spadshchini-rozvitku-kreativnih-industrij-ta-turizmu
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КОНЦEПЦIЯ ПEРEОЦIНКИ НEМAТEРIAЛЬНИХ AКТИВIВ
У СИСТEМI БУХГAЛТEРСЬКОГО ОБЛIКУ ПIДПРИЄМСТВA
З часом вартість об'єктів бухгалтерського обліку поступово втрачає свою цінність за
рядом інфляційних процесів,які неодмінно призводять до відхилень їх історичної
собівартості від справедливої, внаслідок чого вникає необхідність їх переоцінки.
Особливо така ситуація зачіпає необоротні активи підприємства, оскільки питання їх
зношуваємості на сучасному етапі, при врахуванні всіх еономічних та політичних чинників
в Україні, досить розповсюджене та потребує особливого підходу для вирішення проблеми
можливих зловживань щодо дооцінки амортизованих об'єктів.
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Можливіть переоцінки об'єктів основних засобів, як матеріальних так й нематеріальних, виникає на підприємствах у випадку відрізняння їх залишкової вартості від справедливої на дату балансу.
Eкономiчнa сутнiсть пeрeоцiнки полягaє в нaступному:
- зaвдяки провeдeнню пeрeоцiнки визнaчaється рeaльнa (aбо спрaвeдливa) вaртiсть
aктивiв пiдприємствa, a, отжe, i рeaльнa вaртiсть сaмого пiдприємствa;
- пeрeоцiнкa дaє можливiсть змiнити витрaти пiдприємствa, пeрш зa всe собiвaртiсть
продукцiї (робiт, послуг) i товaрiв, що дозволить вiдкоригувaти цiнову полiтику;
- рeзультaти пeрeоцiнки вiдобрaжaють рiвeнь eфeктивностi минулого використaння
aктивiв тa є iнформaцiйною бaзою для упрaвлiнського пeрсонaлу в процeсi формувaння
стрaтeгiчних тa тaктичних цiлeй пiдприємствa.
Нeобхiднiсть пeрeоцiнки нeмaтeрiaльних aктивiв спричинeнa швидким розвитком
тeхнологiй тa / aбо збiльшeнням чaстки пiдприємствa нa ринку, що здaтнe призвeсти як до
aбсолютного знeцiнeння, тaк i до знaчного зростaння покaзникa їхньої спрaвeдливої вaртостi.
Згiдно зi ст. 7 Зaкону Укрaїни “Про оцiнку мaйнa, мaйнових прaв тa профeсiйну
оцiночну дiяльнiсть в Укрaїнi” пeрeоцiнкa основних фондiв для цiлeй бухгaлтeрського облiку
повиннa проводитися нeзaлeжними суб’єктaми оцiночної дiяльностi[1].
У зв’язку з цим ми пропонуємо створити нa пiдприємствaх окрeмий цeнтр вiдповiдaльностi зa пeрeоцiнку нeмaтeрiaльних aктивiв, основною функцiєю якого згiдно з нaшим
дослiджeнням повинно бути зaбeзпeчeння рeзультaтивностi тa об’єктивностi процeсу пeрeоцiнки нeмaтeрiaльних aктивiв. Ми ввaжaємо, що тaким цeнтром вiдповiдaльностi зa провeдeння пeрeоцiнки нeмaтeрiaльних aктивiв можe бути Комiсiя з пeрeоцiнки нeмaтeрiaльних
aктивiв. Тaкa Комiсiя повиннa створювaтися нa пiдстaвi нaкaзу (розпоряджeння) влaсникa
aбо уповновaжeного оргaну (посaдової особи), який здiйснює кeрiвництво пiдприємством, i
окрeмо розглянутa в Нaкaзi про облiкову полiтику. Тaкож, у зaлeжностi вiд цiлeй пiдприємствa, вонa можe мaти стaтус постiйної aбо тимчaсово дiючої Комiсiї з пeрeоцiнки нeмaтeрiaльних aктивiв.
Головою Комiсiї з пeрeоцiнки нeмaтeрiaльних aктивiв згiдно з нaшим дослiджeнням
повинeн бути нeзaлeжний сeртифiковaний оцiнювaч, щоб зaбeзпeчити її зaконнiсть, посилaючись нa ст. 8 Зaкону Укрaїни “Про оцiнку мaйнa, мaйнових прaв тa профeсiйну оцiночну
дiяльнiсть в Укрaїнi[1]. До склaду Комiсiї з пeрeоцiнки нeмaтeрiaльних aктивiв тaкож слiд
включити:
– головного бухгaлтeрa пiдприємствa aбо його зaступникa;
– кeрiвникa aнaлiтичного вiддiлу пiдприємствa aбо його зaступникa;
– кeрiвникa вiддiлу внутрiшнього aудиту aбо його зaступникa;
– кeрiвникiв вiддiлiв нaукових дослiджeнь тa конструктивних розробок aбо їхнiх
зaступникiв;
– iнших прaцiвникiв пiдприємствa, якi можуть опeрувaти нeобхiдними дaними для
визнaчeння спрaвeдливої вaртостi нeмaтeрiaльного aктиву.
Мaксимaльнa кiлькiсть члeнiв Комiсiї з пeрeоцiнки нeмaтeрiaльних aктивiв, нa нaшу
думку, нe повиннa пeрeвищувaти дeсять осiб, включно з головою, a мiнiмaльнa – бути нe
мeншe чотирьох, врaховуючи голову.
При визнaчeннi склaду Комiсiї з пeрeоцiнки нeмaтeрiaльних aктивiв влaсник aбо
уповновaжeний оргaн (посaдовa особa), який (якa) здiйснює кeрiвництво пiдприємством,
повинeн (повиннa) пiдписaти контрaкт iз сeртифiковaним оцiнювaчeм тa Трудовий договiр
про роботу зa сумiсництвом з кожним її члeном, якщо вiн ужe є прaцiвником пiдприємствa
вiдповiдного структурного пiдроздiлу. В мeжaх тaкого договору, крiм розгляду основних
питaнь, що стосуються пeрiоду здiйснeння визнaчeної роботи зa сумiсництвом тa грошової
винaгороди, тaкож повинно бути зaзнaчeно особливостi її провeдeння тa основнi обов’язки i
прaвa члeнa Комiсiї з пeрeоцiнки нeмaтeрiaльних aктивiв[2].
Згiдно з провeдeним дослiджeнням процeс пeрeоцiнки нeмaтeрiaльних aктивiв можe
розглядaтися як сукупнiсть трьох взaємопов'язaних eтaпiв, кожeн iз яких включaє пeвний
63

пeрeлiк постaвлeних зaвдaнь пeрeд окрeмими члeнaми Комiсiї з пeрeоцiнки нeмaтeрiaльних
aктивiв пiдприємствa.
1. Про оцiнку мaйнa, мaйнових прaв тa профeсiйну оцiночну дiяльнiсть в Укрaїнi : Зaкон Укрaїни вiд
12.07.2001 № 2658-Ш [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2658-14.
2. Скоп Х. I. Оргaнiзaцiйно-мeтодичнe зaбeзпeчeння пeрeоцiнки нeмaтeрiaльних aктивiв. Х. I. Скоп.
Вiсник Львiвського нaцiонaльного унiвeрситeту iмeнi Iвaнa Фрaнкa. – Львiв, 2014. – Вип.51. – С.303-311.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ
ТА МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ
Співпраця України з Міжнародним валютним фондом бере свій початок ще з 1994
року. Протягом усіх років співпраці з Україною, міжнародний валютний фонд став надійним
партнером нашої держави, який у скрутні для економіки часи для нашої держави, завжди
надавав фінансову допомогу, тим самим забезпечуючи стабільність національної грошової
одиниці та фінансового стану в країні загалом. Історію співпраці України з МВФ можна
поділити на 8 основних етапів, кожен з яких характеризувався певними особливостями та
умовами. [1]
Перший етап (1994-1995 роки) Україна започаткувала співробітництво програмою
системної трансформації позики на суму 0,763 млрд дол. Основною метою цієї програми
було підтримати платіжний баланс України. І результатом цієї програми стало збільшення
експорту, певною мірою подолання інфляції.
Другий етап (1995-1998 роки) це трирічна програма Stand-by, за якою в Україну
надійшли кредити від МВФ на загальну суму 1,935 млрд. дол. Основна мета цих кредитів
полягала у підтримці та стабілізації курсу національної грошової одиниці, а також у
фінансуванні дефіциту платіжного балансу. У березні 1998 року програма кредитування була
зупинена. [2].
Третій етап співпраці (1998-2002 роки) проходив за програмою розширеного фінансування «Extended Fund Facility» (EFF). За цією програмою передбачалося надання кредиту в
розмірі 2,6 млрд дол. Та за результатами програми Україна отримала 1,59 млрд дол. Ці кошти поповнили валютні резерви Національного банку України.
Четвертий етап (2002-2008 роки) передбачав співпрацю на безкредитній основі в
рамках річної програми «попереджувальний Stand-by». У період з 2005 до 2008 року співпраця України та МВФ була сконцентрована у сфері технічної допомоги [3].
П’ятий етап (2008-2014 роки), припав на розгортання світової кризи на фінансових
ринках. Безумовно ця криза досить вагомо вплинула на економічну та фінансову ситуацію в
Україні. Уряд нашої держави подав заявку на отримання нової програми співробітництва
Stand-by. Таким чином, у 2008 була прийнята дворічна програма кредитування на суму 16,4
млрд дол. Так, в рамках цієї програми, Україна отримала три транші, в сумі 10,6 млрд дол.
Слід зазначити, що 28 липня 2010 року Радою директорів МВФ була ухвалена оновлена
програма Stand-by, на суму 15,1 млрд дол терміном на 2,5 роки. Таким чином програма, що
була затверджена у 2008 році була скасована, а також і всі транші, які залишалися за тією
угодою. Згідно з оновленою угодою, наша держава отримала два транші, перший на суму
1,89 млрд. дол. Та другий на суму 1,5 млрд дол. З коштів наданих за цією програмою,
близько 2 млрд. дол. Були спрямовані на підтримку Державного бюджету. Однак подальші
64

транші, які мали надаватися відповідно до цієї програми, не надійшли через не виконання
Урядом України умов співробітництва з МВФ [1].
Шостий етап (2014-2017 роки) був зумовлений приходом до влади в Україні нового
Уряду, який почав виконувати попередні умови співпраці. Таким чином було ухвалено
рішення про початок нової програми Stand-by, на загальну суму 16,5 млрд дол. За цією
програмою Україна отримала два транші на суми 3,1 млрд дол. та 1,3 млрд дол. Макроекономічні показники, закладені у Програму, були значною мірою відкориговані. У зв’язку з
цим вже 11 березня 2015 року МВФ ухвалив заміну програми Stand-by на нову чотирирічну
програму «Механізм розширеного фінансування» EFF. Всі чотири транші за цією програмою
були спрямовані на поповнення резервів Національного банку.
Сьомий етап (2018 рік). У жовтні 2018 року домовлено про нову 14-місячну програму
Stand-by, що замінила попередню EFF і мала завершитися у березні 2019 року. Передбачено
обсяг фінансування в 3,9 млрд дол. Угоду укладено за тісної співпраці з ЄС і Світовим
банком. [1].
Восьмий етап (2019 рік). 7 грудня 2019 року, була розпочата нова програма кредитування на три роки, загальним обсягом у 5,5 млрд дол. [4]. Таким чином, через події січняберезня 2020 року, ми розуміємо, що на світ насувається нова економічні криза, яка безпосередньо торкнеться і України, вдарить по нашій економіці, а найголовніше збільшить
дефіцит бюджету. На сьогодні Національний банк заявляє, що у нього достатня сума
золотовалютних резервів. Зараз Україна проводить переговори з МВФ про надання наступного траншу, який відповідно буде зарахований до Державного бюджету для покриття його
дефіциту.
Проаналізувавши всі етапи співпраці України з МВФ можемо зробити висновок, що
основні вектори кредитування МВФ практично завжди були спрямовані передусім на
стабілізацію курсу національної валюти – української гривні – тобто, не на покращення
економічного рівня населення: підвищення заробітних плат, пенсій, соціального забезпечення загалом. Ми можемо прослідкувати, що за останні етапи співпраці всі програми кредитування були спрямовані на поповнення резервів Національного банку, задля зміцнення
курсу гривні та зменшення рівня інфляції. Лише тепер Національний банк заявляє, що наразі
він має необхідні кошти у своїх резервах. Тому лише тепер, при насуванні світової економічної кризи та при дефіциті бюджету, який швидше за все й надалі буде збільшуватися,
заплановано взяти кредит для надходження коштів до Державного бюджету.
Також, на наш погляд, варто розглянути взаєморозрахунки з Міжнародним валютним
фондом, а саме так складові, як залучені від МВФ кошти, погашення основної суми боргу та
виплата відсотків по боргу.
1. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. веб. сайт. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/mvf
2. Офіційний
сайт
Міжнародного
валютного
фонду.
веб.
сайт.
URL:https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sonew043014a
3. Фурман І.В. Міжнародний валютний фонд у контексті співпраці з Україною: сучасний стан,
ризики, перспективи / І.В. Фурман, А.О. Підгірняк, Я.С. Паламар. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія
«Економічні науки». 2013. 11 с., № 4(81). С. 2.
4. Офіційний
сайт
Національного
банку
України.
веб.
сайт.
URL:
https://bank.gov.ua/news/all/rishennya-oblikova-stavka-2020-03-12
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Трудова міграція тісно пов’язана з міжнародною інтеграцією і виділяють таких п’ять
наступні етапів.
Перший етап – укладання преференційних торговельних відносин – коли певна кількість
країн, що мають намір інтегруватися зменшують взаємні тарифи, але зберігають рівень тарифів
для інших країн. Прикладом є ЄВАТ та Україна, яка вступила в ці відносини 1 червня 2012 року.
Були підписані двосторонні угоди про торгівлю сільськогосподарською продукцією, торгівля
послугами та інше. Другий етап – зона вільної торгівлі з ЄС почала діяти з 1 січня 2016 року, що
відкриває можливості для українського бізнесу вийти за рамки внутрішнього ринку і охопити
507 88 млн. чоловік. Третій етап – створення митного союзу, прикладом може стати союз між
Туреччиною та ЄС. Україна в 2017 році, мала на меті вступити в подібний союз, проте в 2020
році, було прийнято рішення, що це буде не вигідно для нашої країни, оскільки дана угода не дає
митного союзі з країнами, що мають дану угоду з ЄС. Четвертий етап – спільний ринок – забезпечення вільного руху товарів, послуг та робочої сили. В Україні таким прикладом є введення
безвізового режиму між Україною та ЄС. П’ятий етап – створення економічного союзу полягає у
змінні більш глобальних сфер життя, так даний союз потребує забезпечення запровадження
єдиної валюти, що діє в Європі [1, с. 21-24].
Проаналізувавши всі етапи інтеграції України з Європою та іншими країнами, можна
зробити висновок, що із наближенням до Європи, все більше наших громадян мігрує за
кордон. Проте причини такої міграції є досить різними. В різних областях України різні
значення міграцій. Якщо проаналізувати міграційний рух населення у 2011-2019 році, то
кількість мігрантів збільшувалося.
Щодо Вінницької області, то у 2016-2019 роках обсяги мігрантів значно зменшилася і
у 2019 році -2724 осіб. У Волинській область кількість мігрантів незначна, а з 2011 – 2014
роки почала збільшуватися, проте з 2015 – 2019 роки відбувався спад. В Дніпропетровській
області з 2010–2012 роки відбулося збільшення мігрантів, але з 2012–2019 роки спостерігаємо спад, проте у 2017 році бачимо значне збільшення мігрантів. Щодо Донецької, Луганської, області, то до 2014 року там була нормальна ситуація з міграцією, так у 2014 році
по 2019 рік бачимо значний відтік людей це пов’язано з військовими діями на даній території. В Житомирській області з 2013–2019 роки міграційний приріст від’ємний. Закарпатська і Рівненська область характеризуються від’ємним сальдо міграції протягом усього досліджуваного періоду. В Івано-Франківській область 2015 і 2017 роки спостерігаємо позитивне
сальдо мігрантів, а в 2016, 2018–2019 роки навпаки [2].
Можна зробити висновок, що міграційний процес в областях України, встановлено,
що він є не пропорційним.
Щодо Європи, то найбільше значення міграційного приросту спостерігається у 2010 –
2014 роках. Щодо країн, де міграційний приріст від’ємний, то це Австрія, Іспанія, Республіка
Німеччина, Угорщина та Чехія, причинами такого міграційного стану можуть бути як особисті погляди громадян, так і політичні, проте далі це від’ємне значення буде тільки збільшуватися, оскільки вище перераховані країни окрім Іспанії відмовилися від підписання пакту
ООН про міграцію, таким чином дані країни хочуть припинити політику притулку біженців.
Як результат, відбувається зниження мігрантів в Європу в 2016–2018 роках, оскільки
відбулося закриття «балканського маршруту» яким нелегально заїжджали в ЄС контрабанди
людей. Проте після цього мігранти розробили Східний Середземноморський маршрут, який
проходить через Туреччину – Егейське море – Грецію тому зрозуміло, чому таке велике
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додатне сальдо в даній країні. Також є Центральний Середземноморський Маршрут, що
проходить через Лівію / Туніс – Італію, де є велика додатнє сальдо. Саме тому Італія з 2010
року не приймає закон «Decreto Flussi» тобто дозвіл на отримання документів мігрантам на
роботу і проживання, проте можна отримати такі документи, якщо біженець і на посезонні
роботи. Західний Середземноморський маршрут пролягає через Мароко/ Алжир – Іспанія. Через
такі нелегальні перетинання кордону, багато людей зникли безвісти і потонули в Середземному морі [3]. Щодо країн Африки, то позитивне сальдо міграції може бути зумовлене
переселенцями з Сирії, Ірану.
Населення України протягом усього досліджуваного періоду мігрувало в пошуках
кращого життя, вищих заробітних плат та достойного майбутнього. Наслідком чого було
зменшення чисельності населення, народжуваності і старіння нації. Такий рух населення має
значний вплив на українську економіку, приносячи як вигоди, так і витрати. Зокрема,
грошові перекази покращують добробут сімей мігрантів та стимулюють внутрішній попит та
є одним з основних джерел валютних надходжень для країни. Протягом 2020 року українські трудові переказали з-за кордону додому 8,5 мільярдів доларів. Незважаючи на
коронавірус та весняному карантину заробітчани надсилають на батьківщину майже
стільки ж грошей, як у 2019 [4].
На сьогодні багато країн роблять усе, для того щоб уникнути заселення біженцями,
людей, які нелегально проживають на території держави. Але проблема міграції завжди буде
важливою, оскільки кожна людина має право вибору, чи залишатися в своїй державі, чи
їхати в пошуках кращого життя за кордон. Після підписання Шенгенської угоди безліч
українці виїхали і шляхом обману залишилися там жити, або періодично їздять на заробітки і
приїжджаючи в Україну живуть за гроші зароблені там, і це повторяється безліч разів. Та з
легкістю можна сказати, що у всіх країнах відбувається відтік кадрів за кордон, і державі
потрібно шукати хороших спеціалістів серед іноземців. То чому б не дати хорошу роботу
тут, в Україні, враховуючи те, що зарплати є достатніми? Тому політика щодо використання
позитивних наслідків трудової еміграції та мінімізації її вад дуже актуальна для України.
Така політика може бути зосереджена на сферах зайнятості, соціальній та податковій
політиці та покращенні ділового середовища.
1. Кваша С.М., Файчук О.М., Файчук О.В. Європейська економічна інтеграція: навчальний посібник
.Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2019. – 282 с. С. 21-24.
2. Міграційний рух населення України. Архів за 2019 рік. Державна служба статистики України. веб.
сайт URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ds/mr/mr_u/arh_mr2019_u.html
3. УНІАН. веб. сайт URL: https://www.unian.ua/world/2326951-2017-roku-kilkist-migrantiv-yakinamagalisya-distatisya-evropi-cherez-seredzemne-more-zmenshilas-udvichi-oon.html
4. Radiosvoboda. веб. сайт URL: https://www.radiosvoboda.org/a/trudova-migratsiya/30937742.html
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МАРКЕТИНГ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ
В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Сьогодні дестинація набуває неабиякої актуальності серед вітчизняного туризму.
Україна не обмежена у туристичних продуктах, відповідно є відчутна перспектива регіонального розвитку у сфері туризму, передумови до створення об’єктів креативного туризму,
дестинацій тощо.
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Але, варто зазначити, що наступним етапом після створення та укомплектування
туристичних продуктів йде його просування – маркетинг. Відтак головною метою на цьому
етапі є пошук цільової аудиторії (клієнта), вибір методів та каналів інформування і
розповсюдження інформації.
Провівши критичний огляд літературних джерел, слід зазначити, що існують обмежені знання про те, як туристична сфера може співпрацювати в просуванні своїх напрямків за
допомогою інтернет простору. Щоб ефективно і успішно вловлювати динамічний і своєрідний характер маркетингу і розвитку нових напрямків. Досліджень у сфері маркетингу
туристичних дестинацій дійсно не багато і вони носять фактично теоретичний характер та
майже не враховують сучасні умови та обмеження.
Провівши аналіз зарубіжного досвіду стосовно маркетингу дестинацій, слід зазначити, що провідні країни активно працюють над розвитком «розумного туризму» враховуючи побажання потенційних клієнтів. Згідно зі звітом, опублікованим спільно Китайською
академією туризму і Mafengwo.com, більше 70% китайських незалежних мандрівників хотіли
б мати інтегрований туристичний веб-сайт, на якому була б представлена інформація, продукти і послуги туристичних дестинацій та особливостей турів. Веб-сайт інтелектуального
туризму повинен бути спроектований як універсальна веб-платформа, що забезпечує
комплексне зміст і функції, необхідні туристам. Крім того, цей веб-сайт повинен бути зручний для туристів та оснащеним високим функціоналом. Його функція полягає в тому, щоб
бути ефективним інструментом для маркетингу дестинацій і, в результаті, підвищувати
конкурентоспроможність дестинації.
Досліджуючи зарубіжний досвід, слід звернути увагу на такий метод маркетингу туристичних дестинацій як карт-система, це інноваційний метод формування дестинацій мережевого типу, яка використовується з метою просування регіонального турпродукту (DestinationCard-Systeme). Цей метод просування активно розвивається у країнах Альпійського регіону.
Впровадження карт-системи дозволяє формувати різні дестинації культурного туризму в
одному і тому ж регіоні (наприклад, музейна картка Больцано (Південний Тіроль) дає право
на пільгове відвідування п'яти міських музеїв, замку в передмісті і однієї міської екскурсії
протягом року) [1, с. 270].
Особливістю практики розвитку та просування (маркетингу) світового туризму в
сучасних умовах є першочергова увага туристів до міст, як туристичних дестинацій із підвищеною концентрацією різноманітних туристичних атракцій, слід зазначити, що аналізуючи методи комунікацій можна визначити, що інтернет та соціальні мережі є дієвими
методами для інформування і просування туризму.
Враховуючи сучасні економічні умови, можна зробити висновок, що найефективнішими каналами комунікацій є сьогодні SMM (Social Media Marketing) та інтернет маркетинг.
Соціальна мережа сьогодні набуває статус не лице сервісу для спілкування та обміну
інформацією. Можна впевнено сказати, що Social Media Marketing – це потужна платформа
для створення та ведення бізнесу, в тому числі просування туристичних продуктів і послуг
за допомогою маркетингових інструментів.
Соціальні мережі оснащені надзвичайно потужними інструментами та функціоналом,
який дозволяє миттєво знайти потенційних клієнтів, визначити цільову аудиторію, проінформувати її, надати необхідний комплекс послуг (консультація, віртуальна подорож, 3Dекскурсія, трансляція тощо) та привести клієнтів до кінцевої точки маркетигу – придбання
продукту (послуги). Крім того створення спільнот (пабліків) на платформі соціальних мереж
дає змогу об’єднуватись туристичним дестинаціям у спільноті, надавати інформацію, оговорювати та демонструвати рекламний матеріал, обмінюватися досвідом та цільовою аудиторією, публікувати відгуки туристів та не конкурувати між собою, а створювати єдину
платформу для просування та розвитку вітчизняного туризму.
Позитивним є те, що наявність цифрового тіла туристичних дестинацій у інтернет
просторі дозволяє демонструвати і навіть проводити віртуальні подорожі, екскурсії в умовах
пандемії тощо. Функціонал маркетингу соціальних мереж та інтернет маркетингу дозволяє
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самостійно потенційним клієнтам обрати тур, компанію туристів за віком, статтю та іншими
ознаками, розрахувати його вартість у будь-який час доби просто зі свого телефону, що не
обмежує, а навпаки дає широкі можливості для вибору найактуальнішого відпочинку того
чи іншого клієнта.
Отже, сьогодні в обмежених умовах функціонування маркетинг соціальних мереж та
інтернет-маркетинг набувають неабиякої актуальності, виступають альтернативним і надзвичайно ефективним способом просування туристичних продуктів та послуг, інструменти для
просування у інтернеті забезпечені широким функціоналом і можливостями які приваблюють і миттєво інформують цільову аудиторію. Відповідно маркетинг туристичних дестинацій
в сучасних економічних умовах перспективно просувати, через Social Media Marketing.
1. Корж Н.В., Басюк Д.І. Управління туристичними дестинаціями : підручник. Вінниця: «ПП«ТД
Едельвейс і К», 2017. 322 с.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Дисбаланси в економіці, що були накопиченими в попередні роки, кризові явища,
окупація територій України спровокували глибоку кризу в економіці. Так падіння ВВП на на
6,6 % та 9,8% у 2014 та 2015 роках супроводжувалося значною девальвацією гривні. Наслідком цього стало банкрутство банківських установ, що в свою чергу спровокувало відплив
депозитних коштів та посилювалося кількома хвилями значної девальвації гривні.
На початку ХХІ століття трансформаційні процеси у світовій економіці суттєво
розвинулись і набули глобального характеру, що проявляється, насамперед, у поглибленні
процесів інтернаціоналізації виробництва та обміну, підвищенні рівня співпраці та взаємозалежності національних економік, розширення та диверсифікація зовнішньоекономічної
діяльності суб'єктів господарювання, уніфікація та стандартизація міжнародної підприємницької діяльності з поступовим формуванням інститутів управління світовим господарством. Наразі Україна не бере активної участі у всіх процесах, що були перелічені вище
та постає пасивним об’єктом міжнародних відносин у процесах глобалізації і як наслідок
євроінтеграції.
До інших досить важливих проблем економічного розвитку України належать:
– значні обсяги заборгованості держави іноземним кредиторам;
– значний контроль економічних ситуацій з боку уряду;
– відірваність економіки України від світових тенденцій.
Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні протягом останніх
двадцяти років, силові методи переходу від централізованого планування до ринку привели
країну до системної кризи, подолання якої на початку ХХІ століття залишається завданням
національного масштабу, рішення якого залежить, насамперед, від якості державного
управління економікою.
Євроінтеграція є можливістю для України модернізувати власну економіку, розвитку
та впровадження науково-технічних інновацій, підвищення конкурентоспроможності, залучення інвестиційних ресурсів тощо.
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Наразі Україна на шляху вступу до ЄС. Але щоб цього досягти необхідно реалізувати
наступні заходи:
– судову та антикорупційну реформи;
– поліпшення економічного клімату задля розвитку бізнесу та залучення інвестицій;
– лібералізація цін і торгівлі;
– досягнення стабільності у державному фінансуванні;
– досягнення вільного доступу на ринок тощо.
Наразі, світова конкуренція заохочує до розвитку тих галузей економіки України, які
визначають її спеціалізацію у світовій економіці. Це, у свою чергу, призводить до необхідності негайної реалізації чотирьох стратегій економічного розвитку:
– по-перше, використання глобальних конкурентних переваг України у сферах
енергетики, транспорту та сільського господарства;
– по-друге, розвиток потужного науково-технічного комплексу;
– по-третє, структурна диверсифікація національної економіки;
– по-четверте, розвиток ринкової економіки, демократії та захист прав і свобод
підприємництва.
Отже, підтримка та розвиток відносин з ЄС для України має залишатися одним із пріоритетів зовнішньоекономічної політики. Основна увага має бути зосереджена на розширенні доступу товарів із України на ринок Європи та світу, подолання бар’єрів у економічній торгівлі, вдосконалення економічного законодавства відповідно до стандартів ЄС.
1. Шкурат М., Варламова М. Тенденції розвитку європейських процесів інтеграції в Україні. Економiка
i органiзацiя управлiння. 2020. № 2.
2. Boshytskyi Y.L. European integration of Ukraine: problems, challenges and perspectives. La albolafia:
revista de humanidades y cultura. 2018.
3. Обозна А.О., Клімова М.В. Проблеми і перспективи економічного розвитку України в умовах
євроінтеграції. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 3.
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ПЕРЕХІД ДО СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
В НОВИХ УМОВАХ СВІТОГОСПОДАРСЬКОЇ ДИНАМІКИ
Тривалий час основою для аналізу економічних явищ і суспільно-політичних процесів
вважались принципи причинності, детермінованого раціоналізму та рівноваги. Проте, нові
норми й умови, які склалися й існують у глобальній економіці, не можуть бути пояснені за
допомогою усталених ортодоксальних наукових теорій. Тому, як альтернатива усталеним
концептуальним визначенням ортодоксальних підходів, робоча гіпотеза даного дослідження
сформульована наступним чином: в умовах «нової реальності», яка, наразі, має місце у
світогосподарській системі, відбувається конструктивна руйнація державотворчих об’єктів
(державного утворення, соціально-економічної системи, енергетичного простору тощо). Вихідним методологічним підґрунтям даної роботи – визнано теоретико-методологічні розробки Й. Шумперета [1] у площині обґрунтування концепту «творчої руйнації», за яким, процеси створення нового і більш продуктивнішого супроводжуються конкурентними процесами витіснення застарілого і неефективного. Автором враховано системні висновки щодо
суперечливості сучасних процесів гіпер- фінансиалізації глобальної економіки, які містяться
у працях О. Білоруса і Ю. Осіпова [2; 3], О. Улюкаєва та К. Юдаєвої [4; 5].
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Нагальним є визнати, що: світогосподарська система функціонує, наразі, за новими
нормами і закономірностями, державним корелянтам та українським науковцям, які опікуються проблемами забезпечення стійкості соціально-економічних утворень. З огляду на
вказане, слід зосередити зусилля на обґрунтуванні та розбудові в Україні нової стабілізаційної моделі економічного розвитку, яка буде здатна елімінувати загрози внаслідок: жорсткої
боротьби провідних світових геополітичних центрів, які реально формуються чотирма
глобальними акторами (США, ЄС, РФ, Китаєм); макрофінансової дестабілізації та господарського протекціонізму, мультиполярності світових фінансових систем; того, що все більша частина національного державного суверенітету перерозподіляється між регіональними,
національними і всесвітніми регулюючими інститутами, які набувають функцій суб’єктів
міжнародного права та інше.
Основні побоювання щодо розбудови «нової реальності» світової господарської динаміки пов'язані з такими проблемами як: а) формування масштабного боргового навісу в
економічно розвинених країнах; б) складність здійснення великих системних перетворень,
що, фактично, означають формування нової економіко-відтворювальної моделі; в) суперечливий вплив політики макрофінансової стабілізації на відновлення виробничої діяльності в
реальному секторі економіки; г) зростаючі ризики господарського протекціонізму. А, недооцінка цих проблем і недостатня обережність у їх вирішенні означатимуть, що економіки розвинених країн ризикують зісковзнути у «втрачені десятиліття» стагнації, як це, наприклад,
сталося з японською економікою у 1990-2000-х рр. після колапсу японської «фінансової
бульбашки» у 1991 році.
Як настання нового витку за епохою стагнації та депресивності економік (за аналогією з японським «втраченим двадцятиріччям»), «нова реальність» інтерпретується як в
Китаї, так і в Росії. Китайське керівництво адекватно сприйняє прихід «нової реальності» як
виклик економіці, темпи зростання якої почали сповільнюватись, і, як відповідь на цей
виклик розвитку, запропонувало новий курс на кардинальну зміну моделі відтворення
економіки з акцентом на розширення внутрішнього споживання. Тож, доречно розглядати
також процеси «нової реальності» світової господарської динаміки і під кутом зору дії
сучасних симетричних і асиметричних загроз та закономірностей, як у сьогоденні, так і на
найближчу перспективу. Зокрема: система міжнародних відносин кардинально змінюється у
напрямі формування багатополярного світу й мульти- рівневих суспільно-політичних
відносин; основні тенденції й умови функціонування світогосподарської системи саме у цій
площині загострюють глобальні проблеми людства, зростає потенціал конфліктності й конфіктогенності у світі, збільшується могутність нових центрів сили та поступове переміщення
центру економічного впливу зі Заходу на Схід, відбувається циклічне розгортання світової
фінансово-економічної кризи, яка негативно впливає на усі сторони міжнародного життя.
Об’єктивним є припущення про те, що економіка Заходу може затримуватися в рівновазі
низького рівня зростання протягом незвично тривалого періоду часу. Зростання внутрішньої
напруженості та протиріч, а також надмірна залежність від «нетрадиційної» грошово-кредитної політики, дестабілізують і порушать цю рівновагу. Фінансові бульбашки ростуть,
природа фінансового ризику постійно змінюється, нерівність погіршується і заспокійливий
вплив «нетрадиційної» фінансової політики досягає своїх лімітів. І, перспектива того, що
така політика буде в змозі підтримувати економічні «двигуни», виглядає малоймовірною.
Відтак, щоб спрямувати економіку на інклюзивне зростання, зниження нерівності та справжню
фінансову стабільність, інструментарій реалізації економічно стратегії має в себе включати:
зростання масштабів структурних реформ, більш гнучку фіскальну політику, зменшення
надмірної заборгованості, а також поліпшення глобальної координації [6] – тобто, необхідна
реалізація стабілізаційної моделі економічного розвитку державного утворення.
Ключовою ознакою «нової реальності» світової господарської динаміки став стагнаційний характер виходу з Великої рецесії економік розвинених країн. Крім неї, відзначаємо,
що має місце ряд загроз і ризиків, елімінування яких є необхідним: посилення невизначеності щодо спрямованості подальшого світового господарського розвитку; нестійкість
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нових еволюційних траєкторій; наявність високої волатильності та турбулентності на всіх
товарних та грошових ринках ч при протіканні базових процесів забезпечення сталого
розвитку (економічних, природно-ресурсних, виробничих і соцієтальних [7]); зниження
ефективності стандартних (традиційних) рецептів проведення державної макро- стабілізаційної політики в частині використовуваних інструментів і стимулів тощо. Відтак, нагальним
є врахування у стратегічних програмах сучасного концепту "нової реальності", що виражає
специфіку нових умов суспільно-економічного розвитку (на глобальному, регіональному та
національному рівнях).
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСУВАННЯ
ТА РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
Транспорт належить до стратегічно важливих галузей національної економіки, без
ефективної роботи якої неможливе подальше підвищення добробуту суспільства [1].
Транспортна інфраструктура активно впливає на розвиток національної економіки, сприяє
швидкій інтеграції у регіональні союзи та світове господарство, а використання об’єктів
транспортної інфраструктури активізує розширення міжнародних економічних відносин,
прискорює глобалізаційні тенденції розвитку сучасної цивілізації [1].
В останні роки актуальність дослідження даної теми в Україні пов’язано з кризою
транспортної інфраструктури: виходом з ладу великої кількості об‘єктів інфраструктури,
який стався через високий рівень їх технічного та морального зносу – кризи [2].
Розвиток транспортної сфери в Україні ґрунтується на засадах Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 30 травня 2018 р. № 430-р., яка була розроблена за допомогою збалансованого
підходу заради змоги реагувати на майбутню зміну попиту на транспортні послуги [3].
Основними напрямами впровадження Стратегії визначено: створення конкурентоспроможної
та ефективної транспортної системи; інноваційний розвиток транспортної галузі та
реалізація глобальних інвестиційних проектів; запровадження безпечного для суспільства,
екологічно чистого та енергоефективного транспорту; створення безперешкодної мобільності та міжрегіональної інтеграції [3].
Розглядаючи механізм фінансового забезпечення транспортної інфраструктури в Україні,
спостерігається, що задіяні тільки бюджетний та кредитний механізми. Впродовж двох останніх
десятиліть транспортні інфраструктурні проекти державного та приватного сектору в Україні
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фінансуються на кредитній основі Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком [1].
В Україні фінансування транспортної сфери за рахунок бюджетних коштів тісно
пов’язано з тим фактом, що вона переважно знаходиться у державній або комунальній
власності та адмініструється лише державно-комунальним сектором.
Таким чином, однією з найбільших проблем впровадження стійкої транспортної політики виступає не тільки недостатній рівень фінансування галузі, а й незадовільний процес
запровадження нових управлінських технологій, повільний процес якісного кадрового
оновлення міської влади, низький рівень використання нових організаційних та фінансових
інструментів, вирішення більшості проблем на організаційно-адміністративному рівні [4].
На сьогодні в містах України відсутні узгодженість графіків руху всіх видів міського
пасажирського транспорту, сучасні пересадочні вузли, а маршрутна мережа часто не
взаємопов'язана [5]. За рахунок збору плати за проїзд підприємствами міського громадського
транспорту покривається менше половини їх експлуатаційних витрат на перевезення, негативно впливає на фінансовий стан підприємств міського електричного транспорту неврегульованість ринку міських пасажироперевезень: приватні автотранспортні перевізники дублюють
маршрути міського електротранспорту, відбираючи платоспроможних пасажирів [5].
Одним з можливих шляхів вирішення обох проблем є надання державного майна у
користування приватному оператору на умовах концесії, за якої приватний сектор несе усі
ризики, пов’язані з реалізацією проекту, а стартовий капітал та подальші потреби у фінансових забезпечується концесієдавцем, дохід від плати, у свою чергу, використовуються на
покриття витрат обслуговування та виплату узятих кредитів/запозичень [6].
Якщо розглядати дану проблему лише з точки зору фінансового забезпечення проектів, у світі активно застосовується практика державно-приватного партнерства, якому притаманні такі особливості: алокація ризиків між державою та приватними інвесторами, за умов
реалізації проекту приватним сектором за рахунок власного капіталу (іноді комбіновано
разом з державними ресурсами та приватного сектору), а дохід від плати використовуються
на покриття витрат обслуговування та виплату узятих кредитів/запозичень та податків/зборів, пов’язаних зі специфікою проекту.
Вітчизняний практичний досвід запровадження та реалізації масштабних національних інфраструктурних проектів на засадах державно-приватного партнерства в Україні
та її регіонах на сучасному етапі розвитку доволі незначний: за даними Світового банку
усього за період з 1992–2017 рр. було реалізовано 74 проекти, у сфері транспорту відзначено
лише два проекти «з нуля» у морських портах [7]. Водночас, за звітністю Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, станом на 01 січня 2017 р. в Україні на засадах ДПП
реалізується сім договорів для транспорту та транспортної інфраструктури, хоча у статистиці
Світового банку по Україні вони не зазначені [7].
Ці розбіжності, на думку фахівців та консультантів Світового банку, виникають
«через фрагментовану систему реєстрації проектів в Україні», що спричиняє труднощі щодо
отримання точної цифри про кількість підписаних договорів ДПП та договорів концесій [7].
Таким чином, в Україні виникає необхідність, по-перше, системно збирати дані стосовно
договорів, які визначені в законі про ДПП, по-друге, вести на державному рівні відповідний
статистичний облік, по-третє, передавати ці дані у Світовий банк для їх повного генералізованого обліку [7]. Впровадження даних заходів дасть змогу більш ефективно збирати
іноземний досвід та дослідження, а також його застосовувати заради покращення системи
фінансового забезпечення транспортної інфраструктури України.
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Мульска О. П.,
к.е.н, старший науковий співробітник
ДУ «Інститут регіональних досліджень
імені М.І. Долішнього НАН України»
ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ
Поглиблення глобалізаційних процесів, цифровізація економіки та розвиток smartспеціалізації, з одного боку, виступають драйверами економічного зростання України, а з
іншого, сприяють поширенню міграції бізнесу, інтенсифікації зовнішньої трудової, освітньої,
стаціонарної та інших видів міграції населення, особливо в прикордонних територіях. Порушення економічної безпеки виступає вагомим push-фактором еміграції з України, для якої
характерний високий рівень корупції, соціальна нерівність, економічні деструктивні зміни
тощо. Вплив економічної безпеки на міграційні процеси носить причинно-наслідковий характер, високий рівень якого простежується у декількох часових лагах одночасно. Натомість
економічний розвиток країн ЄС, високий рівень економічної безпеки є стимулятором
середовища притягування для багатьох мігрантів. Так, західні області України за рівнем
інтенсивності зовнішньої трудової міграції посідають лідируючі позиції у рейтингу областей
України. За результатами опитування з проблем зовнішньої трудової міграції Державної
служби статистики України інтенсивність трудової міграції населення західних областей
була в 4 рази вищою, ніж аналогічний середньодержавний показник (для порівняння, Захід
України – 13,7 %, Україна – 3,5 %) [1].
Посилення окремих соціально-економічних факторів, дисбаланси регіональних ринків
праці, політична нестабільність і послаблення безпекових чинників сприяли інтенсифікації
зовнішніх міграційних потоків і трансформації міграційних векторів. За показником
інтенсивності загальної міграції переважає міграційний вектор «Україна-Польща» (236.06
виїздів у розрахунку на 1 тис. населення України у 2018 р.) (табл. 1). Високими значеннями
показників характеризуються міграційний вектор «Україна-Угорщина» (73.6), «УкраїнаНімеччина» (12.6), «Україна-Італія» (7.3). Інтенсивність загальної міграції з України за 20102018 рр. зросла за векторами: Іспанія (у 4.9 рази), Польща (2.7 рази), Італія (2.6 рази),
Угорщина (188.2 %), Німеччина (144.8 %).
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Таблиця 1
Інтенсивність міграційних потоків з України до окремих країн ЄС, 2010-2018
Роки
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Чехія
2.407
3.332
6.573
3.742
1.876
1.229
1.053
1.729
2.089

Німеччина
8.652
8.148
8.385
8.293
6.828
6.883
6.994
8.129
12.606

Греція
1.508
2.201
2.729
4.494
3.399
2.407
2.301
2.504
3.218

Міграційні вектори
Угорщина Італія
Польща
39.132
2.678
87.858
37.845
3.07
112.132
38.624
3.403
126.816
41.723
4.25
154.066
47.386
3.849
168.906
56.889
2.708
221.741
67.748
2.946
236.974
73.238
4.126
244.462
73.58
7.341
236.061

Португалія
0.17
0.174
0.178
0.182
0.186
0.201
0.212
0.224
0.205

Іспанія
0.807
1.615
2.063
2.649
2.204
1.437
2.13
2.667
3.916

Примітки: у розрахунку на 1 тис. населення України
Джерело: складено за даними [2]

Загальна міграційна активність населення явище більш короткострокове та пов’язане не
лише з працевлаштуванням. Варто наголосити, що інтенсивність міграційних потоків до країн
ЄС передбачає менші інституційні бар’єри. Відтак, у короткостроковому лазі можуть інтенсифікуватися міграційні налаштування до країни з вищим рівнем соціально-економічного розвитку
та високими значеннями показника економічної безпеки. Міграційні потоки є фактором змін
окремих факторів економічної безпеки країни, зокрема середньомісячної номінальної заробітної
плати та наявних доходів громадян. Рівень життя місцевого населення зростає в результаті
інтенсивної зовнішньої міграції – в основному трудової [3]. Варто відзначити і про суттєвий
вплив міграції на окремі складові економічної безпеки, зокрема «інвестиційної безпеки» і
«соціальної безпеки». Так, істотне формування міграційних векторів впливає на такі індикатори
як рівень економічної активності населення (у тому числі рівень безробіття), наявний дохід
місцевих жителів, обсяги прямих та портфельних інвестицій.
Для ефективної реалізації міграційної політики України важливо здійснювати моніторинг впливу міграції на економічну безпеку задля прогнозування каузального зв’язку міграційних векторів та економічної дестабілізації, а також відстежувати вплив деструктивних
соціально-економічних факторів на інтенсивність зовнішньої міграції, стимулювати скерування міграційних потоків у країни з кращим соціально-економічним середовищем, у т.ч. з
метою зростання людського і трудового потенціалу мігрантів; відстежувати тенденції і характер переміщення мігрантів задля вчасної рееміграції і працевлаштування в Україні.
Пріоритетними напрямами державної політики регулювання міграційних потоків у
фокусі посилення економічної безпеки країни є заходи щодо розвитку системи програмування
регіональної міграційної політики; покращення організаційної системи регулювання міграційних процесів; запровадження моніторингу та інформаційно-аналітичного забезпечення управління міграцією; активізації діяльності з підготовки і реалізації спільних міждержавних, освітніх,
науково-дослідних та бізнес-проектів; стимулювання рееміграції та економічної активності
населення у регіонах України; покращення інституційної інфраструктури регулювання міграційних процесів та усунення загроз соціально-економічній безпеці.
1. Зовнішня трудова міграція (за результатами модульного вибіркового обстеження).
Статистичний бюлетень. К.: Державна служба статистики України, 2017.
2. Міграційний профіль України 2010-2013, 2018. IRL: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/monitoringmigraczijnix-proczesiv/migraczijnij-profil.html
3. Mulska, O.P., Baraniak, I.Y., Ivaniuk, U.V., Kolosinska, M.I. Socio-demographic factors and
migration processes of the population in the Carpathian region. Efficient Economy, 11, 2019. DOI:
10.32702/2307-2105-2019.11.66
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Нікішина О.В.
д.е.н., ст. наук. співробітник
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ
РИНКОВИХ ЛАНЦЮГІВ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
Методичні положення для оцінки ефективності регулювання ринкових ланцюгів доданої вартості (далі – РЛДВ) є складовою загальної методології діагностики ефективності
функціонування логістичних ланцюгів товарних ринків [1, 2]. Метою даних методичних положень є визначення ступеню (стабілізуючого, нейтрального або деструктивного) регуляторного впливу на потокові процеси базових ланок ринкових ланцюгів та логістичні «розриви» в
ринку, здійснення комплексної оцінки доходності (збитковості) регуляторних заходів
держави та прогнозування їх параметрів. Враховуючи, що головним критерієм ефективності
РЛДВ є оптимізація ринкової доданої вартості, раціональною є оцінка ефективності регуляторних заходів за допомогою зміни цього критерію та пов’язаних з ним показників. Відтак,
методичні положення, що пропонуються, базуються на синтезі відтворювального підходу з
акцентом на додану вартість та регуляторного підходу з акцентом на податкові ефекти.
Система індикаторів для оцінки ефективності регулювання ринкових ланцюгів вартості
узагальнена в таблиці 1. До її складу ввійшли дві групи індикаторів, що дозволяють оцінити
економічні (відтворювальний, логістичний і податковий) і соціальний ефекти від реалізації
регуляторних механізмів, а також рентабельність їх впровадження. Слід зазначити, що економічний ефект має як дохідний, так і витратний вимір. Відтак, до складу економічних ефектів можна включити як відтворювальний і податковий (дохідні), так і логістичні (витратні)
ефекти.
Таблиця 1
Система індикаторів для оцінки ефективності регулювання
ринкових ланцюгів доданої вартості [авторська розробка]

2. Рентабельність
впровадження
механізмів і заходів
регулювання

1. Ефекти від
впровадження
механізмів і заходів
регулювання

Групи

Індикатори
1.1.Відтворювальний ефект
від впровадження
регуляторних заходів
1.2. Логістичний ефект від
впровадження заходів
1.3. Податковий ефект від
впровадження заходів
1.4. Соціальний ефект від
впровадження заходів
2.1. Прибуток (збиток) від
впровадження регуляторних
заходів
2.2. Рентабельність
регулювання РЛДВ
2.3. Відтворювальна
рентабельність регулювання
РЛДВ
2.4. Соціальна рентабельність
регулювання РЛДВ

Характеристика
Приріст доданої вартості у ланках РЛВ після реалізації
регуляторних заходів. Відображає ступінь впливу заходів
регулювання на відтворювальні процеси ринку
Скорочення логістичних витрат у ланках ринкових ланцюгів у
результатів впровадження регуляторних заходів держави.
Приріст податкових надходжень у ланках РЛВ після реалізації
регуляторних заходів
Приріст заробітної плати працівників у ланках ринкових
ланцюгів після впровадження регуляторних заходів та
механізмів
Різниця між доходами та витратами держави на реалізацію
механізмів і заходів регулювання
Величина прибутку держави, що припадає на 1 грн. витрат на
реалізацію механізму регулювання
Величина загальної ринкової доданої вартості, що припадає на
1 грн. витрат на реалізацію механізму регулювання
Величина ринкової заробітної плати працівників, що припадає
на 1 грн. витрат на реалізацію механізму регулювання

Перша група індикаторів характеризує зміну ринкових показників логістичного ланцюга (доданої вартості, логістичних витрат, податкових надходжень від суб’єктів складових
ланок і заробітної плати працівників) у результаті впровадження певного регуляторного
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механізму або заходу. Базовими індикаторами цієї групи, які оцінюють ступінь державного
впливу на відтворювальні та потокові процеси товарного ринку, є відтворювальний та логістичний ефекти. Відтворювальний ефект визначає приріст загальної доданої вартості в
ринковому ланцюгу після впровадження регуляторного механізму або заходу. Логістичний
ефект вимірює величину скорочення загальних логістичних витрат у результаті регуляторного впливу на базові ланки ринкових ланцюгів вартості.
Необхідно відзначити, що управлінський вплив на базові ланки ланцюгів може супроводжуватися зменшенням доданої вартості у деяких ланках (наприклад, посередницькій,
збутовій) та її зростанням у інших ланках (зокрема, сировинній, переробній), водночас сукупним результатом ланкових змін показника є загальне його зростання в товарному ринку,
тобто досягнення позитивного відтворювального ефекту. Це твердження є справедливим і
для інших видів ефектів. Податковий ефект визначає приріст податкових надходжень від
суб’єктів РЛДВ після впровадження регуляторних заходів держави і є кількісним виміром її
економічних інтересів.
Соціальний ефект визначає соціальний результат від регуляторної діяльності держави в
ринкових ланцюгах. Як багатогранна категорія, соціальний ефект характеризує підвищення
якості життя та добробуту суспільства, покращення умов праці, збереження (зростання)
робочих місць тощо. Для його кількісного виміру в методичних положеннях запропоновано
використати приріст заробітної плати працівників у ланках РЛДВ після впровадження регуляторних механізмів та заходів. Досягнення позитивних відтворювального та логістичного
ефектів сигналізує про узгодження економічних інтересів держави та суб’єктів РЛДВ, соціального ефекту – про компроміс інтересів працівників і держави.
Друга група індикаторів об’єднала три види рентабельності регулювання ринкових ланцюгів вартості (див. табл. 1). Прибуток держави розраховується як різниця між її доходами
та витратами на реалізацію заходів і є індикатором доходності або збитковості бюджетної
підтримки. Рентабельність регулювання визначає величину прибутку держави, отриманого
на 1 грн. вкладених у реалізацію регуляторних механізмів і заходів коштів. Відтворювальна
рентабельність регулювання РЛВ вимірює обсяг ринкової доданої вартості, що припадає на
1 грн. бюджетних витрат. Соціальна рентабельність регулювання РЛВ визначає обсяг заробітної плати працівників, зайнятих у ланках ринкового ланцюга, що припадає на 1 грн.
бюджетних витрат, та є індикатором реалізації економічних інтересів суспільства.
У цілому система індикаторів для оцінки ефективності регулювання РЛДВ об’єднала
8 індикаторів, які прямо або опосередковано пов’язані із динамікою змін ринкової доданої
вартості до та після впровадження регуляторних заходів, оцінюючи зворотну реакцію ланцюгів товарних ринків на управлінський вплив держави. Запропоновані методичні положення оцінки ефективності регулювання ринкових ланцюгів доданої вартості дозволяють
проводити моніторинг раціонального використання бюджетних коштів, визначати пріоритетні напрями фінансування, здійснювати вибір найбільш ефективного механізму або заходу
регулювання із сукупності альтернативних, прогнозувати їх параметри.
1. Нікішина О.В. Методичні положення діагностики ефективності функціонування логістичних
ланцюгів товарних ринків. Food Industry Economics.
2020. № 12 (3). С. 3-16. URL:
https://journals.onaft.edu.ua/index.php/fie/article/view/1811
2. Нікішина О.В. Теоретико-методологічне забезпечення діагностики ефективності логістичних
ланцюгів товарних ринків. Food Industry Economics.
2020. № 12 (2). С. 3-14. URL:
https://journals.onaft.edu.ua/index.php/fie/article/view/1734.
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Умовою успішного розвитку економіки України є активна інвестиційна діяльність
банків. Інвестиції банку – це вкладення грошових коштів (як власних, так і залучених) з
ініціативи самого банку на певний термін з метою отримання прибутку від участі в
діяльності інших підприємств або доходу у вигляді відсотків.
В таблиці 1 представлено ТОП-10 учасників ринку з найбільшим обсягом цінних
паперів, що обліковуються цими установами у 2015-2019 роках.
Як бачимо, АТ «Райффайзен Банк Аваль» в 2015, 2018 та 2019 роках займав 6-те
місце в даному рейтингу, з обсягом цінних паперів, що ним обліковуються, – 28,4 млрд. грн.,
51,5 млрд. грн. та 56,1 млрд. грн. відповідно. В 2016 році банк зайняв 5-те місце з обсягом цінних паперів, що обліковуються, – 31,9 млрд. грн., а в 2017 році – 8-ме місце, з
обсягом 45,9 млрд. грн.
Таблиця 1
ТОП-10 учасників ринку з найбільшим обсягом цінних паперів,
що обліковуються цими установами у 2015-2019 роках*

Сітібанк

5

ПУМБ

Обсяг цінних паперів,
млрд. грн.

170,5 Укрексімбанк 393,8
118,8
НБУ
373,4
41,4 Укргазбанк 234,6

Назва банку

Обсяг цінних паперів,
млрд. грн.

Назва банку

Укргазбанк
Укрексімбанк
Інвінтум
Інвестиційний
62,1
капітал України
Райффайзен
32,5
Банк Аваль

2019 рік

Укргазбанк
Приватбанк
Ощадбанк

246,3
174,9
130,5

Укрексімбанк
Укргазбанк
Приватбанк

641,1
250,1
146,6

34,5

Приватбанк

146,6

Сітібанк

102,0

Сітібанк

144,6

31,9

Ощадбанк

138,4

Інвінтум

54,0

Ощадбанк

116,2

Райффайзен
Банк Аваль
Інвінтум
Капіталстандарт

28,4

Ощадбанк

29,3

Сітібанк

92,3

24,7

Альфа-Банк

25,4

54,9

18,3

ПУМБ

25,1

Інвінтум
Райффайзен
Банк Аваль

9

Укрсоцбанк

15,3

Основа- ЦП

19,8

ПУМБ

38,7

Альфа-Банк

39,7

10

Фінансова
Ініціатива

14,6

ОТП Банк

10,4

Альфа-Банк

38,3

Креді Агріколь
Банк

24,0

ПУМБ

37,5

Всього

4

2018 рік
Обсяг цінних паперів,
млрд. грн.

Укргазбанк 185,1
Укрексімбанк 107,2
Ощадбанк
87,9

2017 рік
Обсяг цінних паперів,
млрд. грн.

Назва банку

Обсяг цінних паперів,
млрд. грн.

2016 рік

Назва банку

1
2
3

Назва банку

Рейтингове місце

2015 рік

-

576,1

-

507,1

1556,9

-

909,3

-

1531,9

6
7
8

* Складено автором за даними джерела [1].
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45,9

Райффайзен Банк
Аваль
ПУМБ
Інвестиційний
капітал Україна

44,9

Райффайзен
Банк Аваль
Інвінтум

41,5

Альфа-Банк

51,5

56,1
52,8
45,4

Інвестиційний
41,5
Капітал Україна

На рис. 1 представлено динаміку обсягів цінних паперів АТ «Райффайзен Банк
Аваль».

Рис. 1. Динаміка обсягу цінних паперів, що обліковуються АТ «Райффайзен Банк Аваль»
у 2015-2019 роках, млрд. грн.*
* Складено автором за даними джерела [2].

Отож, загальний обсяг цінних паперів, що обліковуються банком зберігав тенденцію
росту. В порівнянні з 2015 роком обсяги цінних паперів виросли на 27,7 млрд. грн., а в
порівнянні з 2018 роком – на 4,6 млрд. грн.
Розглянемо детальніше портфель цінних паперів АТ «Райффайзен Банк Аваль» в
період 2015-2019 років (рис. 2).

Рис. 2.13. Портфель цінних паперів АТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2015-2019 роках, млрд. грн.*
* Складено автором за даними джерела [2].

З рис. 2 бачимо, що найбільший обсяг портфелю був у 2017 році, і склав 7,0 млрд. грн.
Найбільшу частку обсяг портфеля становили інвестиційні цінні папери за справедливою
вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку – 5,9 млрд. грн. Торгові цінні
папери склали 1,1 млрд. грн. Починаючи з 2018 року найбільший обсяг портфеля складали
інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. В 2018 та
2019 роках їх обсяг склав 3,5 млрд. грн. та 3,6 млрд. грн. відповідно. В 2019 році набирав
вагу такий показник як інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю. Він склав
1,6 млрд. грн.
1. Річні звіти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2015-2019 роки. URL:
https://www.nssmc.gov.ua/zvitnist. (дата звернення: 05.04.2021).
2. Фінансова звітність АТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2015-2019 роки. фіційний сайт АТ «Райффайзен
Банк Аваль». URL: https://www.aval.ua/ru/documents/zviti-banku/finansova-zvitnist-banku-zgidno-z-mizhnarodnimistandartami-finansovoi-zvitnosti-zi-zvitom-auditor%D0%B0 (дата звернення: 16.04.2021).
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МІСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Туризм є одним з секторів, який розвивається найбільш стабільно і становить основу
економіки багатьох розвинених країн світу та країн, що розвиваються. В зв’язку з швидкими
темпами зростання світовий туризм визнаний економічним феноменом ХХ століття. Протягом багатьох років туризм незмінно доводив свою стійкість і здатність не тільки «приходити
в себе» після економічних криз, а й сприяти більш широкому економічному і соціальному
відновленню.
Тенденції розвитку міжнародного туризму носять позитивний характер. Зростаючий
інтерес туристів до іншої культури, велика кількість реклами, доступність інформації сприяють
збільшенню можливостей спілкування між народами, що дозволяє пересічним громадянам
краще розуміти один одного.
В сучасному світі туризм розвивається дуже швидко, ріст кількості туристів за останні
десятиліття перевищує всі прогнози. Усього п’ятдесят років тому міжнародні подорожі здійснювали лише 25 мільйонів людей на всій планеті. З того часу кількість туристів збільшилася в
понад 40 разів. Сьогодні подорожує 1 мільярд 230 мільйонів.
За даними Організації Об'єднаних Націй 55% населення світу вже проживає в містах, а
до 2030-го року очікується, що ця частка досягне 60%, а до 2050-го – 70%.
Міста і метрополії в усьому світі є центрами тяжіння людей, подій, фінансових та інших ресурсів. Міста притягують до себе людей розвитком цивілізації, системою освіти,
робочими місцями, економічним зростанням і потоком інформації. При цьому, важливо
усвідомлювати, що сталий розвиток будь-якого регіону, можливий лише при дотриманні
економічного, соціального та екологічного балансу і рівномірного територіального розподілу
населення регіонах. А це передбачає гармонійний розвиток великих метрополій і сусідніх з
ними невеликих міст та сіл з правильним кількісним розподілом населення в них і турботою
про навколишнє середовище.
Одним з провідних видів подорожей є урбан туризм або міський туризм. Згідно з
визначенням ЮНВТО "Міський туризм" – це вид туристичної діяльності, яка здійснюється в
міських просторах, для яких характерна несільськогосподарська економіка, розвинена промисловість, торгівельна сфера послуг, і які являються вузловими транспортними пунктами
[1].
Місто може запропонувати різноманітні продукти або послуги, що стають об'єктами,
які вимагають люди на туристичному ринку. Продукт, який місто має надати туристам, може
бути матеріальним або нематеріальним.
Міські послуги: транспорт, будівництво, архітектура. Вплив міського туризму має як
позитивні так і негативні наслідки. Він є для країн: джерелом зайнятості, зростаючих доходів,
причиною культурного тасоціального зростання.
Негативними наслідками є: забруднення повітря, шум, зниження доступності центру
міста та визначних пам'яток, важливих для місцевих жителів.
Урбан туризм включає в себе багато інших видів туризму, тому і є таким привабливим
для подорожуючих.
Наразі складено рейтинг найпопулярніших міст серед туристів. У рейтингу переважають азіатські напрямки – їх понад 40. На першому місці знаходиться Гонконг. Очікується,
що Бангкок посяде другу сходинку, за ним – Макао таСінгапур.
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Міський туризм має великі перспективи для розвитку в Україні. Він ґрунтується на
потужній природно-рекреаційній та історико-культурній базах. Туристична діяльність у
містах країни набуває все більшого поширення. Особливо важливу роль у міському туризмі
відіграє випереджальний розвиток розважального туризму.
Туризм, як найважливіший елемент світової економіки входить в кожну з 17-ти Цілей
сталого розвитку, визначених глобальним порядком денним ООН до 2030 року. 11-та мета
спрямована на те, щоб зробити міста інклюзивними, безпечними, життєздатними і стійкими
для жителів і відвідувачів [2].
Міста України потребують консолідації та визначення спільної дорожньої карти розвитку урбан туризму відповідно до світових трендів розвитку міст.
Ефективний і гармонійний розвиток міського туризму можливий за умови постійної і
тісної комунікації, координації, кооперації та колаборації бізнесу, органів влади і місцевих
жителів на платформах Організацій менеджменту дестинацій (DMO).
Великим, середнім і малим містам України необхідне єдине стратегічне бачення, підхід
і цілісна концепція розвитку урбан туризму в Україні, яка заснована на принципах інноваційності, технологічності, доступності, сталості та ефективної моделі управління дестинацій
через системне публічно-приватне партнерство та колаборацію [3].
Туристичний продукт в містах являє собою ланцюг різних послуг і продуктів, що включає в себе транспорт, розміщення, харчування, екскурсійне обслуговування, розваги та багато
супутніх сервісів. Кожна ланка в цьому ланцюзі впливає на цілісне сприйняття туристом дестинації, а значить повинна відповідати всім вимогам і стандартам безпеки, якості і екологічності.
Необхідно розвивати систему збору статистичних даних в міському туризмі через
традиційніта альтернативні канали, а також провести збір та аналіз даних.
Також необхідно залучати державні, а також приватні і прямі іноземні інвестиції в
розвиток інфраструктури туристичного сектора і створення нових туристичних об'єктів,
атракцій тапродуктів.
Для зниження фактора сезонності необхідно сприяти розвитку міських подій і формувати узгоджені календарні заходи.
Сприяння впровадженню нових технологій в урбаністиці, покращувати логістику,
мобільність, доступність, навігацію в містах, створювати більше інклюзивних соціальних
просторів та популяризувати ідею «Розумних міст».
Отже, міський туризм передбачає поїздки, коли метою подорожей туристів є міста або
місця з великою густотою населення та базується на комплексному використанні ресурсів
міста. В умовах глобалізації та стрімкого розвитку технологій усі міста мають можливості
для розвитку міського (урбан) туризму. Перспективними напрямами в розвитку міського
туризму є: економічне стимулювання та розвиток міст; якість життя місцевих мешканців;
взаємодія та розвиток шопінг туризму і міського туризму; взаємодія та розвиток культурнопізнавального та міського туризму; поєднання ділового та міського туризму.
1. Гаталяк О., Ганич О. Теоретичні підходи до визначення поняття туризму в містах. Географія.
Економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ХІ наукової конференції з міжнародною
участю, м.Львів, 2017. С. 50-55.
2. НТОУ у партнерстві із WTCF оголошує 2021 роком міського туризму. Національна туристична
організація України: вебсайт. URL: http://www.ntoukraine.org/ year2021_ua.html (дата звернення: 10.04.2021).
3. WTCF схвалила ініціативу міста Харкова встановити 2021-й Роком урбан туризму. Укрінформ:
Мультимедійна платформа іномовлення України. URL: https://www.ukrin form.ua/rubric-tourism/3174384-harkiviniciuvav-provedenna-roku-urbanturizmu.html (дата звернення: 12.04.2021).

81

Полторак А.С.
д.е.н.. наук, доц.
Горошко Д.О.
студент
Миколаївський національний аграрний університет
ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЧЕРЕЗ РЕФОРМУВАННЯ
МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
Наявний перелік складових фінансової безпеки, визначений відповідно до методичних рекомендацій [13], на нашу думку, має бути розширений категорією «податкова безпека», враховуючи структуру дохідної частини Зведеного бюджету України, яка підтверджує,
що саме у площині оподаткування фокусуються найгостріші ризики та загрози фінансовій
безпеці. Вважаємо, що на даному етапі однією з найважливіших проблем є необхідність
реформування митного оподаткування.
Проблемі дослідження стану податкової безпеки України приділяли увагу вітчизняні
автори: С. Голіков – у процесі виокремлення сутності податкової безпеки [5]; І. Лукановська –
під час теоретичного обґрунтування місця податкової безпеки України в системі її фінансової безпеки [6]; І. Цимбалюк [14], М. Виклюк, В. Гресик [4] – на етапі дослідження змісту
основних характеристик податкової безпеки; В. Мартинюк – у процесі розробки стратегії
нейтралізації податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави [7] та інші. Крім того,
окремі аспекти проблеми податкової безпеки розглядались такими зарубіжними дослідниками: Ф. Хейдера, О. Люнгявист – під час аналізу впливу податкових змін на рівень безпеки
[2]; Г. Ричардсон, Р. Ланисб, С. Чи-Моон Леунг – на етапі вивчення впливу корпоративного
податку на боргову політику і безпеку [3]; С. Цасала, Ч. Коглерб, Л. Миттонец, Е. Кирчлерб
– у процесі аналізу рівня податкового навантаження на рівень безпеки [1].
В Україні від масштабів експортно-імпортних операцій залежить не тільки фінансовий добробут, але й обсяги фінансових витрат у результаті тіньових операцій, що значно
звужують базу оподаткування. Розглядаючи нагальне питання фіскальних втрат у результаті
заниження податкових зобов’язань, звернено увагу на необхідність прозорості митного
оподаткування під час митного оформлення товарів.
Митне оподаткування впливає на рівень фінансової безпеки держави, оскільки транспарентність процесів оподаткування є базисом захисту економічних інтересів суб’єктів
фінансової безпеки держави. Вплив митного оподаткування на фінансову безпеку полягає в
забезпеченні захищеності життєво важливих потреб, інтересів і цінностей людини, держави
та регіонів від внутрішніх та зовнішніх загроз, джерелом яких є зовнішньоекономічні зв'язки.
Через нестабільність податкового та митного законодавства, фінансової ситуації в державі,
поширення тіньової економіки фінансова безпека держави як складова її економічної безпеки
залишається під загрозою [9].
В умовах формування митної політики баланс функціонального навантаження митного оподаткування є чи не найважливішим чинником її ефективного спрямування. У даному випадку виникає діалектична суперечність на рівні закладення функціонального пріоритету: з одного боку, державі потрібно наповнювати бюджети всіх рівнів (домінує
фіскальна функція), а з іншого – провадити ефективний захист товаровиробника та контроль
експортно-імпортних потоків.
Світовий досвід митного оподаткування свідчить, що за умови неефективного фіскального оподаткування послаблення фінансової безпеки відбувається як на рівні споживача, так і на
рівні держави в цілому. Окрім того, наявність необґрунтовано високих ставок митного тарифу
породжує практично неконтрольовану систему контрабандного товарообігу, що повністю
дестабілізує систему митного контролю та сприяє розвитку корупції в митних органах.
Ураховуючи вищевикладене, погоджуємося з тим, що заходами вдосконалення митного оподаткування й адміністрування митних платежів є [8]: поєднання митного та
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податкового аудиту з метою всебічного аналізу ланцюга від моменту переміщення товарів
через митний кордон України до отримання кінцевим споживачем; удосконалення системи
автоматизованого обліку справ про порушників митних правил; систематичний перегляд та
оновлення програм інформаційних комплексів, що дає можливість на етапі митного
контролю та митного оформлення товарів виявляти можливі ризикові аспекти експортно-імпортних операцій; постійне запобігання та протидія корупції в митних органах. Отже, трансформація митного оподаткування та митно-тарифного регулювання є одним з ефективним
напрямів зміцнення фінансової безпеки держави.
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО
ТА ЗАРУБІЖНОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Глобалізація та успішне застосування сучасних інформаційних технологій сформували у світовій економіці поняття фінансової глобалізації – прагнення окремих незалежних
національних і регіональних ринків до створення «єдиних ринків» капіталу, «єдиних паспортів» у допуску фінансових інститутів і фінансових інструментів до обігу. Сьогодні особливо
актуальним є питання про необхідні вихідні умови, які потрібні для того, щоб фінансова
відкритість мала змогу принести країні реальні вигоди для економічного зростання, одночасно знижуючи ризик кризових явищ.
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Процес фінансової глобалізації розвивався неоднорідно в часі: періоди посилення відповідних тенденцій змінювалися їх уповільненням. При цьому періоди «уповільнення» глобалізації збігалися з кризовими тенденціями у світовій економіці [1]. У науковій літературі
широко обговорюються особливості розвитку глобального фінансового ринку: феномен «домашнього зміщення», парадокс Філдстайна-Хоріока та низький рівень міжнародних неттопотоків капіталу.
Слід зазначити, що в основі феномену «домашнього зміщення» покладено ідею про
переваги диверсифікованого фінансового портфеля порівняно з не диверсифікованим. Це
проявляється при формуванні оптимального диверсифікованого фінансового портфеля за
умови правильного використання капіталів через їх розміщення у різні об’єкти та активи. За
таких умов набуває значення міжнародна диверсифікація, що дозволяє вкладати капітали як
на національних фондових ринках, так і на міжнародних.
Великий блок загроз фінансової глобалізації створює проблеми фінансової архітектури
(відсутність системності та нечіткість розподілу наглядових функцій між ключовими валютно-фінансовими організаціями). Дана проблематика пов'язана з наявністю негативного
явища (фінансової корупції), доказом якого служить розвиток тіньового банкінгу або
парабанківських фінансових послуг.
Відкритість архітектури фінансового ринку при його неповній захищеності створює
умови для руху спекулятивних потоків від великих іноземних інвесторів при наддохідності
фінансових активів всередині країни, зміцненні курсу гривні, зняття обмежень на рахунок
капіталу і відсутності системи моніторингу та програм дій фінансових регуляторів у кризових ситуаціях поряд з високою волатильністю світових фінансових ринків. Як приклад –
«класичний ринок» з розрахунками в доларах США за межами України, ринок депозитарних
розписок на національні акції в Великобританії, США та Німеччині.
Посилення зовнішніх шоків для національної економіки відбувається через висхідну
інтеграцію національних фінансових ринків і збільшення частки іноземного капіталу в національних фінансових системах. Раптова зупинка припливу іноземного капіталу або навіть
його відтік здатні викликати значний макроекономічний ефект для країни-приймача [2]. Особливо високий ступінь регіональної взаємозалежності фінансових ринків у періоди фінансових
криз (феномен «contagion» – поширення негативного впливу). «Фінансові інфекції» відбивають
процес, коли шок від однієї частини фінансової системи поширюється на інші, причому це може
відбуватися як через зовнішньоторговельну взаємодію, так і за допомогою фінансового сектора.
Зовнішні шоки викликали кризові явища спочатку в окремих національних економіках або
регіонах, а потім – й у світовій економіці (2007-2009 рр.) [3]. Наприклад, синхронний рух азійських ринків в період кризи (1997-1998 рр.), латиноамериканських фінансових ринків – період
фінансових криз в Аргентині та у Бразилії (2000-2002 рр.).
Фінансова відкритість може принести країні реальні вигоди для економічного зростання, одночасно знижуючи ризик кризових явищ [4]. Вигоди від фінансової глобалізації з
точки зору підвищення продуктивності виявляються в довгостроковому періоді шляхом
включення в аналіз економічного зростання змінних структурної, інституційної та макроекономічної політики. Саме шляхом цього механізму фінансова інтеграція породжує економічне зростання. Фінансова глобалізація також призводить до зниження залежності національних економік від безпосередніх результатів виробництва, про що свідчить зниження
кореляції між темпами зростання, наприклад, колообіг виробництва і споживання. У
сучасних умовах спад виробництва в тій чи іншій країні, а також породжений ним дефіцит
бюджету можуть бути пом'якшені коштом зовнішніх ресурсів. Різні порогові умови грають
важливу роль у формуванні макроекономічних результатів фінансової глобалізації. Якщо
країна відкриває свій рахунок операцій з капіталом, не маючи поруч базових допоміжних
умов, ці вигоди можуть проявитися з затримкою, і країна може стати більш вразливою
стосовно раптового припинення потоків капіталу.
Отже, фінансова глобалізація несе подвійний вплив на розвиток фінансових систем. З
одного боку, фінансова глобалізація несе вигоди та відкриває додаткові перспективи для
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суб'єктів економічної діяльності, з іншого боку, практично кожна перевага, що надається,
має свій зворотний бік: тісна співпраця та взаємозалежність нерозривно пов'язані з уразливістю системи, нові можливості – з посиленням наявних і поширенням нових ризиків.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ –
КРОК ДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Сьогодні нанотехнології, як основні проривні технології, впевнено переходять з
площини лабораторних досліджень до промислового виробництва та застосування майже в
усіх галузях народного господарства, суспільних практик, воєнної промисловості і національної безпеки. Вже багато років поспіль нагальною задачею системи вищої освіти є підготовка компетентних фахівців у галузі наноматеріалознавства, здатних забезпечити розвиток
проривних технологій, що стануть підґрунтям для економічного розвитку України. Однак є
деякі об'єктивні проблеми через суперечність між моделями підготовки відповідних фахівців, з одного боку, та вимогами бізнесу, суспільства та держави до фахівців у професіях
майбутнього, з іншого. Найбільш затребуваними є спеціалісти, які володіють сучасними технологіями синтезу наноструктур [1], маніпулюванням їхніми розмірами [2], властивостями [3]
та механізмами впровадження сучасних наноматеріалів у реальні сектори господарства [4],
оборонних технологій і виробництва.
Вчені наголошують, що замість того, щоб розглядати нанотехнології як монолітну промисловість, треба усвідомити роль нанонауки як окремої галузі [5], а до фахівців інженерного
наноматерілознавства слід застосовувати поняття «Нанокваліфікований» 6]. У роботах
провідних вчених все більше наголошується на проблемах створення інтегрованих курсів
підготовки фахівців широкого профілю [7, 8]. Нанотехнології в своєму розвитку об’єднують
цілий ряд різних дисциплін, таких як фізика, хімія, матеріалознавство і біотехнології, медицина, математика, інженерія тощо. Тож досягнення мети створення нових наноматеріалів, як
наголошується, неможливо без проведення кардинальних перетворень в підготовці кадрів.
Існує нагальна необхідність підтримки підготовки фахівців в галузі нанотехнологій з
боку державного управління та промислових виробництв. Вищої ефективності підготовки
фахівців у галузі наноматеріалознавства можна досягти за умови безпосереднього залучення
здобувачів до науково-дослідної та виробничої і предметної діяльності у галузі нанотехнологій,
а саме конструювання пристроїв для синтезу наноструктур, формування наноструктур, дослідження їхніх властивостей та прогнозування реального практичного застосування синтезованих
наноматеріалів та у споріднених напрямках фундаментальних фізичних досліджень. У цьому
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контексті постає необхідність у використанні системного підходу до підготовки нанотехнологів,
яким прищеплюються необхідні компетентності. Ключовим викликом для розвитку нанотехнологій є освіта та підготовка нового покоління кваліфікованих робітників у мультидисциплінарних перспективах, необхідних для швидкого прогресу нової технології.
Саме підготовка кваліфікованих фахівців у галузі наноматеріалознавства забезпечить
сталий розвиток державі та економічну незалежність у таких наукоємних провідних галузях
народного господарства як воєнні та оборонні технології, національна безпека, охорона
навколишнього середовища тощо.
1. Suchikova, Y.A., Kidalov, V.V., Konovalenko, A.A., Sukach, G.A Usage of porous indium phosphide as
substrate for indium nitride films. ECS Transactions, 2011, 33(38), р. 73–77
2. Vambol, S., Bogdanov, I., Vambol, V., Lopatina, H., Tsybuliak, N. Research into effect of electrochemical
etching conditions on the morphology of porous gallium arsenide. Eastern-European Journal of Enterprise
Technologies, 2017, 6(5-90), p. 22–31
3. Vambol, S., Bogdanov, I., Vambol, V., ...Hurenko, O., Onishchenko, S. Research into regularities of pore
formation on the surface of semiconductors Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 3(5-87), р. 37–44
4. Suchikova, Y. Provision of environmental safety through the use of porous semiconductors for solar energy
sector. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2016, 6(5), р. 26–33
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experiences of blended learning in higher education. Internet and Higher Education, 2007, 10, 231-244.
7. İpek, Z., Atik, A. D., Tan, S., & Erkoç, F. Opinions of Biology Teachers about Nanoscience and
Nanotechnology Education in Turkey. International Journal of Progressive Education, 2020, 16(1), 205-222. DOI:
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СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ БОРГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Державний борг є важливою складовою фінансів, який виникає внаслідок залучення
коштів для фінансування державних потреб. Наразі в Україні високе боргове навантаження
на бюджет, що спричинено великим обсягом зобов’язань. Про це свідчить високий показник
обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу відносно ВВП. Проблема боргового навантаження спостерігається і в інших країнах, не зважаючи на встановлені граничні
ліміти державного боргу. Цю проблему досліджують вітчизняні та іноземні науковці, які
стверджують, що боргова залежність є причиною виділення значної суми коштів з бюджету
країни на обслуговування боргу, замість спрямування цих коштів на розвиток економіки.
Офіційні статистичні дані обсягу загальної суми державного боргу та гарантованого
державною боргу і валового внутрішнього продукту демонструють, що загальна частка
боргу відносно ВВП є вищою (див.табл.1), аніж дозволений граничний ліміт у розмірі 60%,
зазначений у статті 18 Бюджетного кодексу України [1]. Протягом останніх шести років
лише у 2019 році показник досягнув допустимого значення, а сума боргу зменшилась і
складала 1998,3 млрд грн [2]. В період з 2015 по 2018 роки частка загального боргу відносно
ВВП становила більше 60%, що є справжнім тягарем для бюджету країни [3]. З початку 2020
року відношення державного боргу знову почало зростати, а ключовий показник боргової
стійкості – державний борг до ВВП – перевищив граничне значення.
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Враховуючи сучасний економічний стан та негативні наслідки COVID-19, рівень ВВП
буде зменшуватися, а державний борг має велику ймовірність до зростання внаслідок
залучення коштів від інших країн і МВФ. Тому боргове навантаження залишатиметься на
високому рівні.
Таблиця 1
Частка загальної суми державного та гарантованого державою боргу відносно ВВП
Рік

Загальна сума державного та гарантованого державою
боргу, млрд грн

Частка боргу відносно ВВП, %

2015
2016
2017
2018
2019
2020

1572,18
1929,81
2141,82
2168,45
1998,30
2551,88

79,06
80,9
71,78
60,9
50,28
60,84

*Розраховано автором за даними Міністерства фінансів України та Державної служби статистики
України

Обмеження граничного ліміту державного боргу не є гарантією того, що бюджет
країни не матиме боргового навантаження. Про це свідчать бюджетні показники зарубіжних
країн. Відповідно до Маастрихтського договору, співвідношення державного боргу до ВВП у
Європейському Союзі повинно бути нижче 60%. Середній рівень цього показника у
Європейському Союзі у 2017 р. становив 81,6%, а у Єврозоні – 86,7% [5, с. 147].
Вітчизняні дослідники акцентують увагу на тому, що боргова залежність є причиною
виділення значної суми коштів з бюджету країни на обслуговування боргу, тим самим збільшуючи боргове навантаження на бюджет: «Це ті кошти, які можна було спрямувати на розвиток національної економіки, однак вони зарезервовані для виплати переважно іноземним
кредиторам. Поточний та майбутні бюджети України повністю прив’язані до погашення
державного боргу, причому ці статті є пріоритетними, вони зменшують витрати на освіту,
охорону здоров’я, обороноздатність країни тощо» [4, с. 70].
Відповідно до угоди про асоціацію між Україною та ЄС одним із напрямів розвитку
бюджетної політики України повинен бути обмін досвідом та інформацією з питань
планування і виконання бюджету та стану державного боргу [6]. Окрім цього, як зазначають
автори наукових статей, «має бути баланс внутрішнього та зовнішнього боргу. Співвідношення державного боргу та ВВП є важливим для економічного зростання, а також шляхів
скорочення боргу» [7, с. 6].
Варто зазначити, що на думку багатьох науковців євроінтеграційні процеси повинні
ефективно вплинути на зменшення боргового навантаження та покращення економічного стану
в країні внаслідок запозичення європейського досвіду в умовах епідеміологічної ситуації.
Отже, внаслідок великого обсягу зобов’язань, наразі в Україні високе боргове навантаження на бюджет. Це має негативний вплив на загальний економічний стан країни, підсилює її залежність від інших країн та МВФ. Окрім цього, переважна частина боргу спрямовується на погашення та обслуговування заборгованості, що унеможливлює фінансування
цих коштів на розвиток країни.
1. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI. Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2010, № 50-51. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17] (дата звернення: 23.04.2021)
2. Державний борг та гарантований державою борг. Міністерство фінансів України. URL:
https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg (дата звернення: 23.04.2021)
3. Валовий
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URL:
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національним господарством. 2017. №24. С. 65-70.
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
У сучасних умовах протистояння агресії з боку Російської федерації є Європа, яка є
головним орієнтиром і зовнішньоекономічним інтересом для України. Обраний нашою державою стратегічний курс – євроінтеграція. Головні інтереси України зосереджені навколо
Європейського союзу, який нині об’єднує не тільки більшість західноєвропейських країн, а й
держави центральної і східної Європи. нині українська фінансова політика, що реалізується
через фінансову систему країни, на повну міру не відповідає стандартам економічно розвинених країн ЄС. Наша фінансова та економічна політика в сучасних умовах не в змозі забезпечити фінансову самостійність органів державної влади різних рівнів. Основною проблемою, яка перешкоджає ефективному розвитку державної фінансової системи в умовах
євроінтеграційного курсу України, є відсутність ефективної моделі бюджетного устрою країни, системи оцінки фінансового становища та якості управління фінансами. Розглядаючи
українську економіку можна зазначити, що вона нині переживає скрутні часи.
Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання
технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення
нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника,
вихід на світові ринки, насамперед на ринок Європейського союзу (ЄС). Як невід’ємна частина Європи, Україна орієнтується на діючу в провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку [3, с. 304–307].
Розглядаючи Європейську інтеграцію і членство в ЄС для України, можна зазначити,
що це є найкращим способом реалізації національних інтересів. А саме – побудова економічно-розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин.
Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових
робочих місць, підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід
на світові ринки. аналіз конкурентних позицій України засвідчує досить низький її рейтинг у
світовому економічному середовищі, що не відповідає наявним ресурсам та потенційним
конкурентним можливостям країни. в Україні відсутня чітко сформована стратегія підвищення
конкурентоспроможності, не створено економічне середовище, яке б сприяло ефективній
конкуренції та давало б можливість підприємцям досягти успіху за рівних умов.
Україна повинна розвивати всі галузі економіки. Розглядаючи промислову політику
на даному етапі інтеграції України до ЄС, держава повинна підвищувати конкурентоспроможності вітчизняного виробництва. Для цього необхідно значно підвищити ефективність
державної фінансової політики, щодо розвитку ринку цінних паперів, товарного ринку,
ринку колективних інвестицій, нагляду і контролю над інвестуванням, тощо.
Для отримання фінансування від Міжнародного валютного фонду Україні, в особі
уряду країни, необхідно здійснити низку заходів, серед яких:
1) антикорупційна реформа і реформа судового сектору;
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2) дерегуляція і реформа адміністрування податків для того, щоб поліпшити бізнесклімат і залучити інвестиції;
3) приватизація державних підприємств України;
4) незалежність Національного банку України. НБУ повинен продовжити політику
зміцнення банківської системи та довіри населення до неї. банки повинні повернутися до
рівня, коли вони могли здійснювати кредитування, яке підтримувало економічну активність;
5) інші заходи.
Ефективна фінансова політика ґрунтується на складних інститутах (бюджетна система, фондовий ринок, страхові компанії та ін.), розвиток яких не тільки знижує ризики, мінімізує трансакційні витрати і сприяє оптимальному розподілу ресурсів, а й забезпечує
формування адекватної сучасним умовам інституціональної структури фінансової системи
держави. [2, с. 44–48.].
Отже, Європейська інтеграція для України є шляхом покращення та модернізації
економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вільний рух усередині інтеграційного об’єднання кваліфікованої робочої сили, товарів послуг, факторів виробництва, а також вихід на
єдиний спільний ринок. співробітництво України з ЄС сприятиме наближенню нашої держави до високих європейських стандартів. підвищенню рівня життя та добробуту населення.
Перспектива Європейської інтеграції та членства в ЄС для України залежить значною
мірою від вирішення низки економічних проблем. Вибір, що зробила Україна, відкриває нові
перспективи співробітництва з розвинутими країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин це –
найкращий спосіб реалізації національних інтересів.
1. Кавецький В.В. Економічне обґрунтування інноваційних рішень : [навч. посіб.] / В.В. Кавецький,
І.В. Причепа, Л.О. Нікіфорова – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 136 с.
2.. Лесько О.Й., Причепа І.В. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових
підприємств за сучасних умов / О.Й. Лесько, І.В. Причепа // вісник в Пі. – 2016. – № 1. – с. 44–48.
3. Прокопюк А. Структурні трансформації економіки регіонів в умовах євроінтеграції: досвід Польщі
та перспективи його використання в Україні / А. Прокопюк – Львів: Інститут регіональних досліджень імені
М.І. Долішнього НАН України, 2016. – с. 304–307
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РОЗВИТОК В УКРАЇНІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ТА ЗАЛУЧЕННЯ КОМПАНІЙ ДО ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Значення корпоративної соціальної відповідальності в умовах бізнесу означає, що підприємство працює для досягнення своїх фінансових цілей, а також задля добробуту суспільства.
Тобто, соціально-відповідальна компанія не повинна працювати виключно для
максимізації прибутку, а ще й робити внесок бізнесу у досягнення цілей сталого розвитку,
який передбачає збалансованість економічних, соціальних та екологічних цілей суспільства.
КСВ – це корпоративна соціальна відповідальність, окремий напрям роботи бізнесу,
покликаний покращувати соціальну екосистему навколо своїх виробництв.
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"У найбільш високому значенні КСВ – це реальна світоглядна позиція бенефіціарів,
запроваджена за допомогою соціальних проектів, дійсно корисних для населення відповідної
території. [1]
Bсe бiльшe фaктiв свiдчить прo тe, щo кopпoрaтивнa сoціальнa відповідальність є чинником підвищення прибутковoсті, iмiджу кoмпанії, знижeння витpат, пiдвищення мoрального духy спiврoбітників і лoяльностi клiєнтів, а тaкож iнших пeреваг.
Переваги впровадження корпоративної соціальної відповідальності:
1. Для компаній, які здійснюють КСВ перевагою є залучення інвесторів, нових
працівників та бізнес-партнерів;
2. Безліч програм, які проведені компанією безумовно сприяють розвитку навичок
працівників;
3. Репутація компаній, які здійснюють КСВ автоматично покращується серед зацікавлених сторін компанії. [2]
Так основними напрямки корпорaтивної сoціальної відпoвідальності є:
· участь у житті суспільства та вплив на його розвиток;
· прaва людини;
· трудoві практики;
· проблеми, пoв’язані із стейхолдерами;
· забезпечення захисту навкoлишнього середoвища.[3]
Створення соціально відповідальних влади й бізнесу безпосередньо пов'язано із реалізацією концепції сталого розвитку. Соціальна відповідальність бізнесу є підсистемою соціальної відповідальності загальної системи суспільної взаємодії, а також засобом гарантування та охорони суспільних відносин, які встановлюються певними суб’єктами та гарантуються певними засобами з метою дотримання поваги до прав людини, є проявом культури
суспільства, реалізації його суспільних інтересів і регламентується соціальними нормами,
контролюється санкціями.[4]
На сьогодні стала пріоритетним для України соціальна відповідальність та концепція
«сталого розвитку», яка сформувалась у відповідь на глобальні економічні, соціальній й
екологічні потреби. У вересні 2015 року на Саміті ООН було затверджено 17 Цілей сталого
розвитку (ЦСР), які набули чинності з січня 2016 року. У 2019 році був підписаний Указ
Президента України №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030
року», у якому зазачено пріоритетні завдання для країни. Всі 17 цілей сталого розвитку не є
юридично обов’язковими, кожна держава може вибрати для себе пріоритетні завдання або
адаптувати їх. Серед актуальних цілей для України вже спостерігається певний поступ. [5]
В Україні, на жаль, програми сталого розвитку ще не набули такого широкого поширення. Лише окремі компанії, насамперед великі, тільки починають їх впроваджувати та
публікують нефінансові звіти, в яких надається інформація про екологічні та соціальні практики. Активно використовують практики великих європейських і американських компаній
(наприклад, Coca Cola, Nestle, Intel Ukraine).
Проте спостерігається тенденція до активізації соціально відповідальної діяльності й
серед українських компаній. На офіційних сайтах компанії все більше подають інформації
про свої активності у соціальній та екологічній сферах. Наприклад, ПрАТ «КИЇВСТАР»
реалізовує Проект «Дитяча надія» SMS-благодійності, що спрямований на забезпечення дитячих онкологічних і кардіологічних диспансерів сучасним обладнанням, медичними витратними матеріалами й інструментами. «SoftServe», провідна глобальна ІТ-компанія публікує
соціальні й екологічні звіти, де висвітлює всі реалізовані у цих сферах заходи й програми.
«Нова Пошта» – лідер логістичного ринку, дозволяє тисячам людей створювати і розвивати
бізнес не лише в Україні, а й за кордоном, надає молоді робочі місця. [6]
До боротьби з COVID-19 активно долучаються українські компанії, вкладаючи значні
кошти на допомогу лікарням та медика, а також підтримуючи своїх працівників.
Можемо навести на прикладі мережі супермаркетів АТБ, котрі закупили 12 сучасних
систем CFX96 для виконання діагностики інфекційних захворювань на суму близько 10 млн.
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Гривень, також створили графік обслуговування пенсіонерів, забезпечили створення нових
робочих місць, а співробітників засобами індивідуального захисту. АТ «Концерн Галнафтогаз» долучилися до ініціативи Міністерства охорони здоров’я України і прийняли рішення
профінансувати 20 000 перевезень для медичних працівників через сервіс Uber, 20 000 перевезень через сервіс Uklon та 10 000 через Bolt. Нова Пошта виділила 25 мільйонів гривень на
обладнання і додаткові матеріали для лікарень, також було профінансовано пошиття та
доставку 2000 захисних костюмів для лікарів Чернівців. Нова пошта у взаємодії із офісом
Президента безкоштовно доставила лікарням 6,5 млн одиниць медичних товарів. [7]
Отже, реалізація цілей сталого розвитку та поширення практики КСВ має велике
значення для розвитку України. Із кожним роком можемо побачити значний прогрес у
розвитку даної галузі, було оприлюднено звіт про підсумки першого етапу системної роботи
з ЦСР з 2015 року, і з кожним роком все більше українських компаній звітують про прогрес в
досягненні ЦСР.
1. Інформаційна платформа Stud.com.ua. Побудова системи корпоративної соціальної відповідальності
Типологія
системних
уявлень.
URL:
[https://stud.com.ua/67689/menedzhment/pobudova_sistemi_korporativnoyi_sotsialnoyi_vidpovidalnosti]
2. Корпоративна соціальна відповідальність 2005-2010 роки :Стан та перспективи розвитку /
Аналітичний звіт // А.Г. Зінченко, М.А. Саприкіна. – Київ : ТОВ Фарбований лист», 2010. – 56 с.
3. Блог Євгена Тришина – Про маркетинг «Маркетинг в Україні» «КСВ – корпоративна соціальна
відповідальність» // URL: [http://www.ua-marketing.com.ua/?page_id=667]
4. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні
оцінки): монографія / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, О.В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки промсті. –
Донецьк, 2013. – 296 с.
5. Указ Президента України Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року URL:
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text]
6. Практики
КСВ
в
Україні
URL:
[http://old.csr-ukraine.org/wpcontent/uploads/2019/12/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%9A%D0%A1%D0%92-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-2019.pdf]
7. Каталог дій компаній для боротьби з COVID-19 URL: [https://csr-ukraine.org/covid-19/]
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ПЛАТІЖНІ КАРТКИ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
У БЕЗГОТІВКОВИХ ФОРМАХ РОЗРАХУНКІВ
Ринок банківських послуг постійно зростає та з кожним роком безготівкові форми
розрахунків одержують все більшу популярність. Це здебільшого пов‘язано з розвитком
карткових платіжних технологій. За даними Національного банку України [1;2], загальна
кількість безготівкових операцій та операцій з отримання готівки у 2019 році становила 5
057,3 млн. шт., що в порівнянні з 2018 роком є більшим на 29,2%. Зараз, під час пандемії
коронавірусу, безготівкові платежі є ще актуальнішими, адже демонструють свою безпеку та
зручність. Обсяг безконтактних платіжних карток за останній рік збільшився більше, ніж на
100% – з 3,9 млн шт. до 8,6 млн шт. карток [1; 2].
Регулювання даного виду діяльності здійснюється відповідно до Закону України «Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні». Згідно з ним, «платіжна картка – електронний
платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової
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чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка
платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій
формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором» [3].
Платіжні картки поділяються на декілька видів. Наприклад, за технологією використання на картки з магнітною лінією та на картки з мікросхемою. Основна відмінність між
ними в тому, що спосіб засобу інформації необхідної для здійснення платежу зберігається або в
чіпі або в магнітній смузі. Найбільше переваг на даний момент має смарт – картка [1; 4] Мікросхема такої картки має здатність утримувати набагато більший обсяг інформації, швидко обробляти її та оновлювати. Поява такого виду картки відкрила можливість для створення
«електронного гаманця» – у неї значно ширші функціональні можливості ніж у картках з
магнітною смужкою. Основним недоліком картки зі смужкою магнітною є те, що не несуть у
собі інформації про зміну залишку коштів на рахунку платника після трансакції [1; 4; 5].
Популярність безконтактних платежів призвела до зростання використання токенізованих карток (за допомогою смартфонів). Кількість платіжних карток такого виду станом на
січень 2020 року становила понад 2,5 млн шт. Отже, на даний час понад 26 % активних
платіжних карток – це безконтактні та токенізовані картки. Частка таких стрімко збільшується і динаміка зростання не випадкова, адже і безконтактні, і токенізовані картки – це
інноваційні технології [2,4].
Основна відмінність між даними картками полягає в тому, що токенізовану картку не
потрібно носити з собою. Тенденції, що склались на ринку платіжних карток, дозволяють
будувати оптимістичні прогнози на найближчу перспективу, як за кількісними так і якісними
характеристиками. Подальше розширення функціональності банківських продуктів з використанням токенізованих карток підвищить популярність цього платіжного інструменту.
1. Шпильовий В. А. Переваги та недоліки платіжних карток / В. А. Шпильовий, С. В. Фімяр // Вісник
соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 1. – С. 326-332. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_1_52
2. Національний Банк України URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozvitok-bezgotivkovih-rozrahunkivpozitivno-vplivaye-na-finansovi-zvichki-ukrayintsiv
3. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" № 720-IX від 17.06.2020, ВВР,
2020, № 47
4. Перспективи використання безготівкових розрахунків в Україні URL: http://global-national.in.ua/archive/112016/150.pdf
5. Гірченко Т.Д. Васищева К.С. Дослідження ринку банківських послуг з використанням платіжних карток в
україні / WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 1(20) EUROPEAN COOPERATION. – Vol. 1(20) – 2017. С. 58-78
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АВІАЦІЙНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Авіаперевезення, є однією складових частин глобальної транспортної системи, яка
забезпечує робочими місцями тисячі людей та впливає на розвиток економіки кожної країни
світу.
Основними складовими цієї системи є авіакомпанії, аеропорти, підприємства з обслуговування повітряних суден, державні органи, які регулюють діяльності в галузі авіації, міжнародні організації.
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З кожним роком, значення і роль авіації в розвитку світової економіки тільки зростає,
проте це не означає, що немає необхідності в своєчасних дослідженнях та прогнозуваннях
ринку повітряних перевезень з метою підвищення їх економічної ефективності.
Авіаперевезення в даний час є однією з найбільш важливих галузей світової економіки, досягнення якої роблять її ефективним інструментом розвитку сучасного суспільства.
Економічний ефект від діяльності світової галузі авіаперевезень становить понад 800 млрд
дол. США, починаючи з 2019 р. Галузь забезпечує 65,5 млн робочих місць у всьому світі [1].
Найшвидше зростання авіаперевезень на міжнародному ринку у 2020 р. порівняно з
минулим роком показали перевізники з Азійсько-Тихоокеанського регіону – 4,7%. Цьому
сприяв загальний сприятливий економічний фон у регіоні, а також збільшення повітряного
транспортного сполучення [2].
Уповільнення зростання у 2019 р. у європейських авіаперевізників (4,5% проти 7,5% у
2019 р.) відбулося на фоні уповільнення економічної активності. Зниження економічної
діяльності ускладнювалося промисловими страйками, невизначеністю після виходу Великобританії з Європейського Союзу та фінансовими проблемами ряду авіакомпаній, а також
неоціненний збиток нанесла пандемія коранавірусу [2].
Якщо вірус продовжить поширення по планеті, то ситуація загрожує авіації масштабною кризою. Авіакомпанії по всьому світу зазнають збитків у зв’язку зі зменшенням кількості пасажирів, скасуванням рейсів, оглядами в аеропортах. За підрахунками Всесвітньої організації авіаперевезень, через коронавірус авіаперевізники по всьому світу втратять у 2020
р. від 63 до 113 млрд дол. [3].
Спалах COVID-19 і його вплив на авіацію наголошує на необхідності ефективної
координації та пропорційної відповіді з боку держав. Авіаперевізникам необхідно не тільки
розглянути можливості та знайти інструменти задля зменшення втрат, але і розробити
ефективні стратегії для боротьби за перерозподіл потоків пасажирів.
Здоров’я та благополуччя пасажирів, персоналу та громадськості, а також обмеження
поширення інфекційних захворювань є пріоритетом для авіаційної галузі. Однак остаточно
оцінити наслідки коронавірусу, що вразив та вражає по сьогоднішній день увесь світ,
оцінити дуже важко.
1.
Economic
Impacts
of
COVID-19
on
Civil
Aviation.
URL:
https://www.icao.int/sustainability/Pages/EconomicImpacts-of-COVID-19.aspx
2. IATA: Industry Statistics 2.Fact Sheet. URL: https://www. iata.org/en/iata-repository/pressroom/fact-sheets/
fact-sheet---industry-statistics/
3. IATA: Economics’ Chart of the Week. 06 March 2020. URL: https://www.iata.org/en/iata-repository/
publications/economic-reports/investor-concernsrise-as-coronavirus-spreads-globally/
4. Аналіз стану світового ринку цивільної авіації та прогноз його розвитку в умовах нестабільного
попиту на авіаперевезення [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz

Усата Н.В.
к.е.н., п.н.с.
ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
У сучасному світі особливої гостроти набуває питання взаємодії природи та людства.
Адже стрімкий економічний розвиток суспільства спричиняє значний вплив на навколишнє
середовище та призводить до виснаження природних ресурсів та зниження родючості
ґрунтів.
Економічна модель виробництва та споживання, яка панує в більшості країн світу, у
тому числі в Україні, представляє лінійну систему, формула якої: видобувати – виробляти –
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використовувати – викидати. Дана модель має цілий ряд суттєвих недоліків, так як вона
формує значні обсяги відходів, що залишають так званий "екологічний слід" у природі та
наражає суспільство на серйозні ризики [1]. Це не може залишатися без змін, тому виникає
необхідність пошуку нової моделі економічного розвитку, у якій утворення відходів буде
зведено до мінімуму.
Новою парадигмою економічного розвитку може стати модель економіки замкнутого
циклу (циркулярна економіка), заснована на відновленні та раціональному споживанні
ресурсів, яка буде виступати альтернативою традиційній лінійній економіці. Метою її функціонування є розірвання зв'язку між економічним зростанням та споживанням природних ресурсів, мінімізація негативного людського впливу на довкілля. Циркулярна економіка заснована на принципі 3-R: скорочення (Reduce), повторне використання (Reuse) та переробка
матеріалів (Recycle) [2]. Основними інструментами якої є екоінновації та "зелені" технології,
які є дружніми по відношенню до природного середовища.
При переході до циркулярної економіки, слід взагалі забутися про поняття "відходи",
тому що всі відходи мають бути перетворені на ресурс. Саме такий перехід є однією із найважливіших складових Четвертої промислової революції, якій був присвячений Міжнародний економічний форум у Давосі в 2016 році.
Більшість країн світу уже розпочали свій шлях до циркулярної економіки, хоча він є
тривалим і трудомістким процесом. Так, у ЄС було прийнято План дій з циркулярної
економіки. А в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС наша держава зобов'язалася
гармонізувати національне законодавство з європейським і уже багато чого зробила в цьому
плані. Так, зокрема, у 2017 році було прийнято Національну стратегію поводження з відходами, яка проголошує запровадження принципів циркулярної економіки [3].
Збільшення рівня переробки та повторного використання матеріалів, за оцінками
міжнародних організацій, може створити додатково для глобальної економіки один трильйон
доларів США до 2025 року [4].
У сільському господарстві перехід на принципи циркулярної економіки передбачає
собою дотримання системи "нульових відходів", коли всі вироблені в ньому продукти будуть
використовуватися в якості кінцевого продукту або ж як сировина для іншого виробництва.
Це дасть можливість вирішити проблему дефіциту природних ресурсів та залежності від
імпортованих матеріалів, що є актуальним в умовах закритих кордонів.
Пріоритетними напрями циркулярної економіки в сільському господарстві України
можуть бути:
– точне землеробство;
– посилення розвитку органічного виробництва продукції;
– дотримання стандартів добробуту тварин;
– зменшення використання пестицидів і добрив;
– зменшення використання антибіотиків;
– використання перероблених органічних відходів замість хімічних добрив;
– скорочення відходів продуктів харчування;
– раціональне використання природних ресурсів;
– зменшення негативного впливу на довкілля тощо.
Тому, на даному етапі особливо важливим є вивчення успішних зарубіжних практик
впровадження зазначених пріоритетів, а також особливостей та механізмів їх реалізації.
1. Тимошенко І.П., Дронова О. Л. Циркулярна економіка для умов України. Формування ринкових
відносин в Україні. 2018. №9 (208). С. 120-127. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › cgiirbis_64 ›
S21STN=1.
2. Жданович Ю. Zero waste как стиль жизни: безотходная реальность. 2018. URL:
http://shahter.by/obshchestvo/zero-waste-kak-stil-zhizni-bezothodnaya-realnost.
3. Нечитайло Д. З чистого аркуша: як працює і чим вигідна циркулярна економіка.
URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/09/2/664626/.
4. Кругове сільське господарство CIRCULAR FARMING. URL: http://www.agroprofi.com.ua/statti/1828circular-farming.
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РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
В умовах євроінтеграції і глобалізації економіки перед Україною стоїть важливе
завдання – розвиток соціально-економічної політики, яка є основною передумовою фінансової безпеки держави в цілому.
На жаль, в країні відбувається процес старіння нації. Якщо зараз на 10 працівників
припадає 10 пенсіонерів, то згідно з прогнозами, у 2050 році на 10 працівників буде припадати 23 пенсіонера [1]. Солідарна пенсійна система не має шансів розвитку, тому що перенавантажена і в неї бракує коштів. Громадяни, яким зараз 20-40 років мають ризик залишитися взагалі без пенсії у майбутньому, тому необхідно впроваджувати в дію накопичувальну
систему пенсійного страхування. А також потрібно створити необхідні умови для успішного
розвитку недержавних пенсійних фондів.
Внески до недержавних пенсійних фондів – акумуляція власних коштів, протягом
працездатного віку, які будуть у майбутньому виплачуватися людині у вигляді пенсійних
виплат. Накопичення активу відбувається шляхом невеликих щомісячних платежів та капіталізації відсотків кожного дня. Рівень розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні – є
незначним, станом на 01.01.2021 р. зареєстровано приблизно 860 тис. учасників НПФ, орієнтовно 2 % від всього населення України, в той час коли досвід зарубіжних країн показує, що
понад 50% населення є учасниками НПФ [2].
В наслідок економічних та політичних криз, не достатнього рівня фінансової обізнаності серед населення, в українців виникає цілком очікуване побоювання щодо співпраці з
НПФ, оскільки немає впевненості у майбутньому. Накопичувальна система пенсійного
страхування в Україні почала діяти у 2004 році, наразі вона є досить надійною та ефективною, вона пережила багато негативних економічних та політичних подій в історії нашої
країни. Слід зазначити, що НПФ не має право кредитувати інших за рахунок власних активів, вони тільки мають право на інвестування коштів учасників лише в надійні та ліквідні
активи на відкритих фінансових ринках [3].
Останніми роками, завдяки тому, що відбулося злиття недержавних пенсійних фондів,
накопичувальна система стала ще більш стабільною. Для збільшення учасників цих фондів
уряду необхідно збільшити рівень фінансової обізнаності серед українців, бо як показує
досвід зарубіжних країн, рівень фінансової освіти впливає на довіру до фінансової системи
країни, люди починають замислюватися щодо свого майбутнього, як забезпечити себе в
похилому віці. Українці починають розуміти, що майбутнє саме за недержавними пенсійними фондами, вони є стабільними, бо їх діяльність контролюють Національний банк України,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Таким чином до основних переваг накопичувальної системи пенсійного страхування
слід віднести:
1) доступність – гарантію участі всім громадянам, незалежно від працевлаштування і
місця реєстрації;
2) самостійність у визначенні суми накопичення коштів – кожен учасник самостійно
обирає розмір пенсії, а також визначає період її отримання;
3) гарантію виплати – при дожитті до призначеного віку пенсію отримує сам учасник,
або вигодонабувач у разі його смерті;
4) фінансову стабільність при настанні похилого віку – недержавна пенсія є
додатковим джерелом доходу, який не залежить від віку та стажу.
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НПФ – це найбільш надійна, контрольована та прозора модель фінансових накопичень в Україні.
Отже, для того щоб недержавні пенсійні фонди в Україні набули такої ж популярності, як наприклад у країнах Євросоюзу, необхідно впровадити певні заходи для збільшення
довіри до них з боку населення. До таких заходів можна віднести: подальший розвиток
третього рівня пенсійної системи, а саме – системи недержавного пенсійного забезпечення,
уряд повинен запровадити закон, який би зобов’язав роботодавців сплачувати в обов’язковому порядку внески до НПФ, на користь працівників, які працюють у важких та шкідливих умовах, та збільшення фінансової обізнаності серед населення стосовно функціонування недержавних пенсійних фондів. У такої системи пенсійного забезпечення – дійсно є
майбутнє, оскільки з кожним роком все більше українців починає замислюватися про
майбутнє, як забезпечити собі старість, а звичайна солідарна система вже не справляється.
1.
Шимко Я. Р. Розвиток недержавних пенсійних фондів у пенсійній системі України. 2019.
2.
Сімейний бюджет / Недержавні пенсійні фонди. URL: https://simeinyi-budzhet.ua/nederzhavnipensiini-fondy/
3.
Хлибова Т.О., Черненок К.П. Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні. Молодий
вчений. 2017. №7.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПУБЛІЧНОГО МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ
УКРАЇНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
Публічний маркетинг – це механізм публічного управління некомерційного характеру, що сприятиме реалізації певного публічного рішення за допомогою використання інструментів різних типів маркетингу [4, с. 158]. Публічним маркетингом займаються органи публічної влади, а об’єктами публічного маркетингу можуть поставати товари, послуги, території,
публічні ідеї. Таким чином, публічний територіальний маркетинг входить у комплекс
здійснення публічного маркетингу.
Угода про асоціацію України з ЄС, підписана у 2014 році, передбачає розвиток сільських територій. Сам розвиток сільських територій концентрується на трьох складових життя
села: економічній, соціальній та екологічній [5]. Саме в соціальну складову розвитку сільських територій і входить розвиток сільського туризму. Також, закон України «Про туризм», у
статті 6, розвиток сільського, зеленого туризму відносить до основних пріоритетних напрямів державної політики в галузі туризму [1]. Одним із аспектів розвитку сільського, зеленого
туризму в Україні є проведення рекламної кампанії щодо нього.
На жаль, реклама сільського зеленого туризму як комплексного соціально-економічного явища є відсутньою в Україні [3, с. 40]. Інтернет ж постає найкращим середовищем для
розповсюдження реклами та проведення інформатизації населення, адже 71% українців користуються ним регулярно [2]. На даний момент, в мережі Інтернет основну інформаційнорекламну роль відіграє сайт ГО «Спілки сільського зеленого туризму України» та поодинокі
сайти власників сільських садиб. Однак, зазначений сайт потребує оновлення та покращення
дизайну, розширення власного функціоналу (на кшталт додання перекладу на більшу кількість іноземних мов чи можливості бронювати садибу он-лайн). Доцільно також, в рамках
створення бренду українського сільського туризму, додати інформацію про такий вид
туризму на офіційні сайти обласних адміністрації, а також створити короткі промо-ролики,
котрі можна буде транслювати як контекстну рекламу на Youtube чи інших популярних
ресурсах за кошти державних місцевих бюджетів.
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Загалом, у післяпандемічний період сільський зелений туризм може стати чудовою
альтернативою вартісним закордонним курортам, а також забезпечити економічне забезпечення та розвиток даних територій. Однак, слід не лише подбати про належну якість
забезпечення таких послуг, але також і про необхідну публічну маркетингову складову.
1. Закон України «Про туризм» із змінами і доповненнями № 324/95-ВР від 15.09.1995. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр#Text
2. Майже 23 млн українців регулярно користуються Інтернетом – дослідження. URL:
https://mind.ua/news/20204323-majzhe-23-mln-ukrayinciv-regulyarno-koristuyutsya-internetom-doslidzhennya
3. Печенюк А.П. Формування стратегії розвитку сільського зеленого туризму : дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.03. Кам’янець-Подільський, 2018. 225 с.
4. Подольчак Н. Ю., Білик О. І., Ханик Ю.-Б. Р. Поняття публічного маркетингу та приклади його
застосування в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 155–160. DOI: 10.32702/23066814.2020.1.155
5. Розвиток сільських територій. URL: https://eu-agreement.ed-era.com/b7/p4
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ПОЛІТИКА ТА СТАН ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
В УМОВАХ ВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Ринок праці відіграє важливу роль в економічному розвитку України. А оскільки
останні роки проводиться активна євроінтеграційна політика, трудова міграція стала цікавим
явищем для спостереження.
Перше, що слід зазначити, що стосовно цієї теми спостерігається значний брак інформації та статистичних даних. Дуже негативним аспектом є той факт, що данні доволі застарілі. Але для того щоб хоч якось розуміти масштаби трудової міграції нами буду користуватися інформацією статистичного бюлетеня стосовно зовнішньої трудової міграції за 2017 р.
[1]. Ще одним джерелом на яке я можу спиратися є данні дослідниці Національного інституту
стратегічних досліджень О. А. Малиновської. В її монографії: «Міграційна політика» [2].
Спочатку розберемось з дефініцією. Відповідно до Закону України «Про зовнішню
трудову міграцію», трудова міграція – це переміщення громадян України, пов'язане з перетинанням державного кордону, з метою здійснення оплачуваної діяльності в державі перебування [4].
Перше що слід зазначити, це те що в Україні постерігається тенденція до збільшення
кількості трудових мігрантів. Це підтверджує інформація про чисельність трудових мігрантів, тобто осіб віком 15–70 років, які в період з 1 січня 2015 р. до середини 2017 р. працювали
або шукали роботу за кордоном і їх кількість становила 1,3 млн. До цієї сукупності
зараховано як тих, хто повернувся в Україну, так і тих, хто на момент опитування
перебували за кордоном. В умовах війни і кризи чисельність заробітчан знову зросла, хоча
дані 2017 р. подано без урахування тимчасово окупованої території та зони проведення
антитерористичної операції.
О. А. Малиновська зазначає, що за даними 2017 р. понад 2/3 мігрантів (70,4 %) – чоловіки, що загалом відповідає результатам попередніх обстежень (2001 р. – 69,2 %, 2008 р. –
62,3 %, 2012 р. – 65,6 %), проте вказує на тенденцію до незначного збільшення чоловічої
міграції під впливом воєнних дій.
За віковими групами мігранти-чоловіки розподілені в цілому рівномірно з деяким
переважанням осіб 40–49 років (24 %). Водночас жінки порівняно з чоловіками вдаються до
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міграції пізніше і продовжують роботу за кордоном, навіть досягнувши передпенсійного чи
молодшого пенсійного віку. Більшість жінок-мігранток старші 40 років, а третина з них –
старші 50 років.
Раніше більшість працівників-мігрантів були вихідцями з сіл, проте міграція містян
зросла і вона становить в 2017 р. 51 %. Водночас рівень участі сільського населення у
трудових міграціях удвічі вищий, ніж міського: до них було залучено 6,9 % селян віком 15–
70 років проти 3,4 % містян.
Трудова міграція нерівномірно охопила населення країни. 69,4 % з тих, хто виїжджав
на роботу за кордон, рекрутувалися з числа мешканців західних областей. Частка серед
трудових мігрантів жителів Центру країни становила 9,2 %, Півдня – 8,6 %, Сходу – 6,8 %,
Півночі – 6 %.
Рівень освіти працівників-мігрантів в основному середній (64 %). Проте за даними
2017 р. частка осіб з повною, а також базовою або неповною вищою освітою порівняно з
2012 р. дещо зросла – 33,5 % проти 30,5 %. Найбільше фахівців із повною вищою освітою
серед працюючих у США (58,3 %), Ізраїлі (52,5 %), Португалії (35 %), Німеччині (31,4 %). У
Білорусі, Польщі, Росії, Чехії переважали мігранти з середнім освітнім рівнем.
Згідно з даними обстежень Держстату, головними країнами призначення українських
працівників-мігрантів є сусідні держави – Росія та Польща, а також країни Південної Європи (Італія, Іспанія, Португалія, Греція). Порівняння результатів 2008, 2012 та 2017 рр.
показує, що поступово розподіл мігрантів за країнами працевлаштування змінювався: частка
Росії скорочувалася, натомість зростала частка європейських країн, зокрема Польщі, яка є на
сьогодні основною країною призначення для українських заробітчан.
Сучасних даних стосовно трудової міграції немає тому глибше занурюватися в
статистичні дані не має сенсу. Проте я гадаю, слід виділити основні проблеми які виникають
в Україні за рахунок трудової міграції. Основними перепонами для України в міграційних
процесах є: наростання масштабів міграції за кордон, передусім трудової; активізація участі
молоді, фахівців у трудовій міграції; збільшення частки мігрантів, які працюють за кордоном
без належних дозволів, перебувають у неврегульованому правовому становищі; трансформація частини тимчасової трудової міграції на постійну [3].
Для запобігання ризиків, які обумовлені сучасною активізацією міграційних процесів,
важливим є законодавче оформлення міграційної політики, чітке визначення її цілей та
інструментів, а головне, – реалізація прийнятих політичних рішень та законодавчих норм,
зокрема, реалізація цілей і завдань, визначених Стратегією державної міграційної політики
України на період до 2025 р. [5], ухваленої Урядом в липні 2017 р., забезпечення виконання
Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» [4], який наразі залишається переважно
декларативним. Дуже дивним на мою думку є те, що в цих законодавчих документів, не має
не яких положень стосовно вирішення проблем зі збільшення трудової міграції.
Дуже важливим є звернути увагу української влади та громадськості до міграційних
проблем. Також необхідно постійно контролювати чисельність та структуру трудових мігрантів,
а для цього Державній службі зайнятості необхідно проводити потрібні дослідження. Бо не є
можливим вирішити проблему, без її доцільного вивчення. До того ж закони мають існувати
не лише на папері, а і застосовуватися в реальному житті.
1. Зовнішня трудова міграція населення (за результатами модульного вибіркового обстеження). Стат.
бюлетень. К. : Держстат, 2017.
2. Малиновська О. A. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії монографія. К. :
НІСД, 2018. 472 с.
3. Малиновська О. A. Трудова міграція громадян України за кордон: виклики та шляхи реагування.
URL: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/f iles/Malynovska-d28e1.pdf
4. Про зовнішню трудову міграцію: Закон України від 05.11.2015 № 761-VIII (Редакція станом на
27.12.2019) // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76119#Text (дата звернення 21.04.2021).
5. Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року.
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від
12.07.2017
№
482-р
URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80 (дата звернення 21.04.2021).
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ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ АНАЛІТИКИ В АГРОСЕКТОРІ УКРАЇНИ
Сільське господарство швидко змінюється. Зростання чисельності населення та зміна
політики вплинули на ціни, постачання та доставку продовольчих товарів. Ці зростаючі
вимоги має задовольнити компанія, яка стикається з дефіцитом ресурсів, а також людської
праці. Використання роботизованої автоматизації процесів для оптимізації різних завдань
дозволило скоротити витрати та збільшити виробництво та прибуток. Автоматизація
процесів допомогла підвищити ефективність та заощадити час. Таким чином, нанотехнології
в сільському господарстві є більш вигідними та ефективними в порівнянні з використанням
класичної робочої сили.
Сучасне агропідприємство генерує величезний масив інформації: дані систем обліку,
супутникового моніторингу, результати аналізу ґрунту, дані по врожайності, різноманітні
планові показники. З впровадженням нових технологій в діяльність компанії – цей обсяг
інформації ще більше зростає. Виникає проблема: зібрано багато даних, але вони роз’єднані,
не корелюють між собою, не мають логічного взаємозв’язку. Вирішити проблему допоможуть сучасні системи бізнес-аналітики [1].
Інструмент «AgroBI» допомагає обробляти великі масиви інформації і представляти їх
в зрозумілому графічному вигляді. Диспетчери аналізують одну інформацію, фінансисти іншу,
операціоністи – третю. Ці дані необхідно якось співставити, щоб розуміти, що відбувається на
агропідприємстві. Ідея «AgroBI» полягає в тому, що на базі стандартних продуктів «Microsoft
Power BI» або «QlikSense» створити єдину інтегровану систему показників, яка охопить всі:
операційні процеси, рух ТМЦ, доходи і витрати, фінанси, щоденну операційну звітність [2].
Створення такої системи дозволяє не тільки консолідувати між собою різну інформацію, але сприяє тому, що ексклюзивність інформації втрачається і вона стає доступною всім.
Раніше, щоб отримати інформацію, операціоністам необхідно було йти в фінансовий
департамент – робити запит, чекати, часто досить довго. «AgroBI» спрощує завдання. Створюється єдина система, в якій кожен може побачити необхідну інформацію в залежності від
рівня допуску.
Ця інформація візуалізувалізована в графіках і діаграмах. Це не складночитабельна
таблиця, а дашборда, на якому відразу ж видно відхилення або нестиковка.
Ще одним вартим уваги інструментом для аналізу та збору інформації на всіх етапах
виробництва продукції агросектору є система «Agro-online» [3].
В «Agro-online» можна вести кілька підприємств з гнучкою системою доступу. Тобто,
можна вибрати кому буде доступна певна інформація про діяльність підприємства. Наприклад, трактористу можна дати допуск до модуля техніки і картки поля. При цьому вже
проведена інтеграція системи з 1С 8, в якості спеціального додаткового модуля. Вся інформація зберігається в хмаринковому сховищі. Надалі компанія планує розширити кількість
звітів, і поліпшити автоматичного помічника-порадника всередині системи, який допоможе
вирішувати нагальні проблеми.
Можливості:
–
Формування паспорту поля – дозволяє створювати і редагувати кордону полів, а
також вести облік земельного кадастру
–
Складання технологічних карт – можна формувати карти сівозміни та аналізу
грунту, аналітичний розрахунок доходів і витрат за технологічною картою,
аналізувати супутникові знімки з NDVI, створювати карту врожайності культури,
яка дозволить знайти найбільш продуктивні ділянки поля
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Створення польових звітів, з можливістю прикріплювати фото та відеоматеріали.
Моніторинг техніки – модуль «Автопарк» дозволяє контролювати кількість
використовуваних матеріалів для посіву та обсяг виконаних робіт за допомогою
GPS-трекінгу техніки. Є можливість створювати графік завантаженості техніки –
система дає поради і попередження щодо використання конкретних одиниць
техніки. Тобто формується оптимальний графік її використання.
Agro-online має також ряд додаткових функцій, наприклад, можливість ведення
складського обліку, моніторити зміни погоди та її впливу на врожай, сформувати систему
планування закупівель [3].
Кожне підприємство хоче консолідувати інформацію і зробити її доступною для всіх
максимальній кількості співробітників. Щоб дані можна було подивитися на різних
пристроях і не залежати від конкретної людини при їх підготовці та аналізі. Системи бізнесаналітики – це якраз те рішення, яке і допомагає реалізувати це завдання.
–
–

1. ІТ інновації в агро бізнесі. URL: https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/1306-it-innovatsii-v-ahrobiznesi-8-kliuchovykh-napriamkiv-pro-iaki-vam-varto-diznatys.
2. Інструмент «AgroBI». URL: https://aggeek.net/ru-blog/sistemy-biznes-analitiki-v-agrosfere.
3. «Агро Онлайн». URL: https://latifundist.com/kompanii/1267-agroonline.
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ГЛИБИНИ ЕКОНОМІКИ
НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Розширення фінансової глибини економіки є складовою політики економічного
розвитку, спрямованої на забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності. У вузькому сенсі фінансова глибина відображає обсяг фінансових операцій в економіці, і здебільшого розраховується через співвідношення обсягів внутрішнього кредиту приватному сектору до ВВП або загальний обсяг банківських активів до ВВП [1]. У широкому сенсі фінансова
глибина розглядається як індикатор фінансового розвитку, інклюзивності доступу до фінансування та здатності фінансових інституцій країни виконувати функцію трансформації заощаджень у інвестиції. Проте, на відміну від зміни в обсягах кредитування, фінансова глибина
відображає здатність фінансової системи генерувати кредит, а економіки – збирати ресурси,
що можуть бути використані фінансовою системою без негативних макрофінансових наслідків [2]. Тобто, рівень фінансової глибини демонструє насиченість економіки фінансовими
ресурсами, і цей показник є результативною характеристикою.
Особливістю сучасного економічного розвитку України є недостатній рівень фінансової глибини у зв’язку із недосконалістю інституційного середовища та нестабільним
макроекономічним середовищем. Якщо у 2008 р. частка внутрішнього кредиту приватному
сектору до ВВП склала 88,46 %, то у 2019 р. вже 30,05 %. Тим часом, в середньому цей
індикатор становив: у країнах з нижчим за середній рівнем доходу (Україна належить до цієї
групи) – 45,09 %, у країнах з вищим за середній рівнем доходу – 123,72 %, у країнах з
високим рівнем доходу – 147,76%. При цьому рівень зростання світового валового продукту
знизився у 2019 р. до найнижчого показника з часу останньої світової фінансової кризи (у
2008 р. – 1,85 %, у 2009 р. –- 1,67 %) і становив лише 2,34%, а в Україні – 3,23% (у 2008 р. –
2,30 %, у 2009 р. –- 14,76 %) [1].
У той же час, зростання масштабів кредитування може спричинити платіжний дисбаланс. Так, М. Ф. Екінці та Т. Омаї зазначають, що збільшення загального приросту обсягів
кредитування призводить до значного погіршення стану балансу поточного рахунку. До того
100

ж, науковці встановили, що темпи зростання загального обсягу кредитування та обсягу
кредитування домогосподарств, на відміну від нарощування обсягу кредитування бізнесу,
чинять сильніший негативний вплив на сальдо поточного рахунку при низькому рівні
фінансової глибини [3]. Це відповідає твердженню гіпотези «too much finance», згідно з якою
перефінансування позичальників і накопичення ризиків може стати негативним або, щонайменше, не мати «позитивного ефекту». Й. Л. Арцанд, Е. Беркес та У. Панізза зауважують,
що у країнах зі слаборозвиненим фінансовим сектором вплив фінансової глибини на економічне зростання стає негативним після перевищення рівня у 80–100% частки обсягу кредиту
приватному сектору від ВВП. Водночас, у країнах з розвиненим фінансовим сектором не існує позитивної кореляції між фінансовою глибиною та економічним зростанням. Дослідники
пояснюють це явище економічною мінливістю та підвищеною ймовірністю великих економічних криз, і нераціональним розміщення ресурсів навіть у некризовий період. Крім того,
взаємозв’язок між фінансовою глибиною та економічним зростанням може залежати від
виду фінансового потоку (наприклад, банківського чи небанківського кредитування). Також
взаємозв'язок між фінансовою глибиною та економічним зростанням залежить від того, чи
кредитні ресурси спрямовуються на фінансування інвестицій у виробничі активи чи на
фінансування «спекулятивних бульбашок» [4]. Інакше кажучи, фінансова глибина сприяє
економічному розвитку, але лише до певного порогового значення, після чого стає стримуванням економічного зростання.
Також результати емпіричних досліджень вказують на те, що фінансова глибина може
чинити негативний вплив на зростання реального ВВП у країнах із середнім рівнем доходу.
Як результат, негативний взаємозв'язок між фінансовою глибиною та економічним зростанням сигналізує про те, що значна доля фінансових ресурсів спрямовується у «непродуктивні» інвестиції (наприклад, на обслуговування боргових зобов'язань), тим самим не
сприяючи економічному зростанню [5].
Водночас, в умовах високого рівня фінансової глибини економіки підприємства
здатні диверсифікувати виробничі ризики пов’язані з модернізацією технологій, оскільки
джерелами інвестицій виступають не лише внутрішні кошти самих підприємств, а й
іноземний капітал. У країнах із розвиненими фінансовими ринками підприємства у змозі
управляти проектами, які вимагають підвищення якості товарів. Це підтверджується
дослідженням Світового банку про те, що поліпшення якості продукції, що потребує
кваліфікованих працівників або застосування дорожчих матеріалів/обладнання, підприємств є більш імовірним у країнах з вищим рівнем фінансового розвитку, ніж у країнах з
низьким рівнем доходів [6].
Істотним фактором формування фінансової глибини в Україні виступає залежність
фінансового ринку від зовнішньоторговельної кон'юнктури. У таких умовах падіння цін
на сировинні товари, що становлять основні позиції українського експорту, веде до
скорочення ВВП. Це призводить до підвищеної нестабільності банківської системи, і на
цьому тлі фінансова глибина економіки зменшується. У свою чергу, ключовою причиною
такої залежності економічного зростання від кон'юнктури на світових сировинних ринках
є галузева структура вітчизняної економіки, а саме розвиток тих галузей, які забезпечують
швидку окупність капіталовкладень, що свідчить про проблеми розвитку реального
сектора економіки.
Отже, фінансова глибина чинить позитивний вплив на економічне зростання через
збільшення масштабів кредитування та інвестицій, однак до певного моменту поглиблення фінансової системи. У цілому, вплив фінансової глибини на економічне зростання
залежить від рівня розвитку фінансового ринку, а саме якості інституцій, та структурних
характеристик розвитку вітчизняної економіки.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ
ГАРАНТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ
Банківська система України зазнає суттєвих трансформацій. Не так давно були визнані регулятором неплатоспроможними та ліквідовані досить багато банків, які не відповідали
чинним вимогам банківського законодавства. Проте постраждали через цю «чистку» вкладники. Наразі коронакриза загострює питання гарантування вкладів громадян України. Все це
зумовлює потребу вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб, а за приклад
доцільно брати передовий світовий досвід захисту вкладників.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб України є державною установою зі страхування депозитів та управління банками в країні, що створена в 1998 р. Гарантування вкладів
фізичних осіб передбачає: виплату депозиту з відсотками, нарахованими на момент прийняття рішення про ліквідацію банківської установи; розмір компенсації залежить від сумарного
розміру вкладу в одному банку та не перевищує 200 тис. грн; відшкодування виплачується в
гривнях, валютні вклади компенсуються виходячи з курсу Національного банку України [1].
Інформація про початок виплат, дані за кожним банком розміщуються на офіційному
сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Також, на ньому можна дізнатися, де саме
слід отримувати гроші. Цей фонд створений з метою захисту прав окремих вкладників банків
(фізичних осіб) в Україні. Головною метою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів населення та вирішення проблем
неплатоспроможних банків. Для здійснення своєї головної мети фонд виконує такі функції,
як це передбачено законодавством: 1) веде реєстр учасників фонду; 2) накопичує кошти з
джерел, визначених законодавчо, контролює повноту та своєчасність сплати внесків кожним
учасником; 3) інвестує кошти фонду в державні цінні папери України [2].
Виконавча дирекція вирішує питання, пов’язані з поточною діяльністю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розробляє і подає на затвердження адміністративній раді кошторис витрат фонду, річний звіт, а також приймає нормативно-правові акти фонду. Крім
цього, виконавча дирекція приймає рішення про введення спеціального збору до фонду від
банків. Учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є всі банки, що мають ліцензію на право здійснювати банківську діяльність, крім АТ «Ощадбанк». У разі відкликання
банківської ліцензії Національним банком України Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
виключає банк з числа учасників.
Дослідження системи гарантування вкладів Німеччини окреслило низку цікавих
особливостей. Так, у Німеччині існує подвійна система страхування приватних банківських
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вкладів: обов’язкова та добровільна. Відповідно до закону «Про захист внесків і відшкодування збитків інвесторам», всі німецькі приватні банки, а також філії іноземних банків зобов’язані робити членські внески до Фонду обов’язкового захисту вкладів. Фондом захищені
тільки заощадження в євро та іншій валюті країн-членів Європейського Союзу. В разі настання
банкрутства приватного банку на кошти фонду можуть претендувати всі приватні вкладники
та малі підприємства. Компенсації підлягають заощадження на поточних рахунках, безстрокові та строкові вклади, депозитні сертифікати, а також вимоги клієнтів з цінних паперів.
Максимальна сума компенсації становить 18 тис. євро (20 тис. євро за вирахуванням 10%).
Більш «солідний» захист пропонує Фонд добровільного захисту клієнтів приватних
банків. Фонд автоматично страхує вклади як приватних осіб і дрібних підприємств, так і
великих корпоративних клієнтів, громадських організацій, що користуються послугами банку. Розмір страхової суми на одного клієнта може сягати 30% власного капіталу обслуговуючого банку. Це означає, що навіть клієнт невеликого банку з власним капіталом, наприклад, у
5 млн євро може без побоювань розміщувати до 1,5 млн євро. Відбувся перехід від системи,
яка гарантує лише відшкодування застрахованих депозитів у разі неплатоспроможності чи
банкрутства установи-члена, до більш широких повноважень, таких як активне залучення до
вибору стратегій врегулювання з найменшими витратами, а також сприяння стабільності
фінансової системи таким чином, щоб мінімізувати втрати від ризику для системи страхування депозитів за допомогою оцінювання ризиків, дострокового втручання та повноважень
щодо врегулювання [3].
У 2021 р. Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Закону України, яким передбачається, що АТ «Ощадбанк» отримує статус учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Депозити, залучені АТ «Ощадбанк» до вступу в силу цих законодавчих ініціатив,
що перевищують ліміт відшкодування депозитних коштів, не відшкодовуються за рахунок
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та гарантуються державою. Розмір початкового
внеску до цього фонду для АТ «Ощадбанк» встановлено на рівні 1% від його регулятивного
капіталу на дату отримання статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [4].
Варто зазначити, що протягом лютого 2021 р. неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх
кредиторів 126,3 млн грн. Із зазначеної суми, зокрема, на погашення вимог третьої черги, що
виникли у тому числі на покриття витрат фонду на виплату гарантованого відшкодування
вкладникам у межах 200 тис. грн, спрямовано майже 21,2 млн грн, на погашення вимог четвертої черги – вкладників-фізичних осіб понад гарантовану суму – 0,2 млн грн, а на погашення вимог сьомої черги – юридичних осіб, які не є пов’язаними з банком особами, –
67,9 млн грн. Загалом станом на 1 березня 2021 р. задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 52463,3 млн грн, з яких 15711,1 млн грн погашено
забезпеченим кредиторам [5].
У цілому, щоб поліпшити систему гарантування вкладів доцільно: скоротити терміни
виплат гарантованих сум; підвищити доступність інформації для вкладників і забезпечити
прозорість процесів відшкодування коштів; здійснювати цифрові трансформації системи
гарантування вкладів в Україні. Розвиток системи має охопити гарантії за вкладами
юридичних осіб, а також вклади громадян і суб’єктів бізнесу в небанківських фінансових
установах.
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звернення: 16.04.2021).
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підрозділів. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 1. С. 200–202.
5. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. URL : https://www.fg.gov.ua (дата
звернення: 16.04.2021).
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КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ
Однією з найважливішою глобальною проблемою для українців на сьогодні стала
корупція, а також вона є погрозою національної безпеки. Водночас, більша частина населення неодноразово розвивала корупцію своїми руками, тобто давала хабарі, або щось
подібне до цього.
За словами віце президента Академії економіки України, професора М. Г. Білопільського, схильність до крадіжок та корупції стала основною ідеологією українського суспільства, яка охоплює всі верстви населення без винятку. Саме завдяки їм Україна впевнено займає
лідируючі позиції у світовому рейтингу за рівнем корупції, а збитки, завдані державному
бюджету цими явищами, оцінюються у десятки мільярдів гривень[1].
Найвищий рівень корупції спостерігався в інспекціях (57,5%), міліції (54,2%), охороні
здоров'я (54%), судах (49%) та вищій освіті (43,6%). Корупція позбавляє державного бюджету близько 2,5 мільярдів доларів на рік, і через корумповані угоди про державні закупівлі від
10% до 15% (7,4 мільярда доларів) бюджетних коштів осідає в кишенях державних службовців
Корупція є основною проблемою в Україні. У 2019 році в Індексі сприйняття корупції
Transparency International Україна посіла 126-е місце із 180 опитаних країн (поряд з Азербайджаном та Киргизією), а в 2020 році Україна посіла 117-е місце із 180.

[2]
Також однією з причин виникнення корупції – це економічні кризи. Економічна криза
та її наслідки – призвели до створення різних недержавних служб, компаній, агентств, які за
окрему плату, але за коротший проміжок часу забезпечують фізичних та юридичних осіб
послуги, що надаються державними установами. Це часто призводить до корупційних дій
посадових осіб, призводить до змови між представниками цих недержавних підприємств та
чиновниками, уповільнює та порушує роботу державних органів.
До найбільш небезпечно негативних наслідків корупції відносять:
– розширення підпільної економіки, що призводить до зменшення податкових
надходжень до бюджету;
– порушення механізмів конкурентного ринку, оскільки часто перемагає не той, хто
є конкурентоспроможним, а той, хто зміг отримати перевагу за хабарі;
– неефективне використання бюджетних коштів;
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– зростання ціни через корупційні "накладні витрати";
– невіра в здатність влади встановлювати та поважати рівні умови на ринку;
– поширення корупції в неурядових організаціях [3].
Наслідки корупції підривають авторитет країни, завдають значної шкоди функціонуванню державного апарату, порушують принципи верховенства права, руйнують моральні
та соціальні цінності та дискредитують державу на міжнародній арені.
Корупція негативно впливає на всі сфери суспільного життя, а сферою економіки є
саме середовище, в якому державний службовець вступає в корупційні відносини. Тому зворотний вплив корупції на економіку є особливо небезпечним, оскільки він знижує ефективність економічної політики, змушуючи приватні компанії звертатися до тіньового сектору.
Одним із важливих кроків у боротьбі з корупцією в Україні було прийняття Верховною Радою України українського Закону про запобігання корупції. Цей закон спрямований
на створення ефективного антикорупційного законодавства в Україні. Зокрема, закон передбачає:
–
розширення кола суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення;
–
чітке визначення кола суб’єктів, які здійснюють діяльність, координують та контролюють діяльність з попередження та боротьби з корупцією;
–
конкретизація видів обмежень суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення щодо використання ними службової функції, роботи близьких
родичів, поєднання функцій та отримання подарунків цими суб'єктами;
–
вводити обмеження щодо осіб, які звільнились або припинили діяльність, пов’язану з виконанням державних функцій;
–
запровадження нової процедури фінансового контролю, що встановлює обов'язок
декларувати як доходи, так і витрати [4].
Також Кабінет Міністрів України створив реформу щодо боротьби з корупцією.
Основною метою реформи є створення ефективної системи запобігання корупції, заснованої
на принципах правопорядку, належного управління державними справами та майном,
чесності, доброчесності та активного громадського нагляду.
Отже, єдиною метою всіх державних органів у цьому напрямку є забезпечення дотримання прав і свобод громадян, якнайповнішої реалізації їхніх законних інтересів, оскільки
єдиним чинником ефективності роботи у цьому випадку є те, наскільки громадяни задоволені виконанням зобов’язань, які бере на себе держава.
1. Онлайн Энциклопедия «Коррупция на Украине» URL: https://ru.googl-info.com/6338510/1/korruptsiyana-ukraine.html
2.
Індекс
сприйняття
корупції:
Україна
поліпшилась,
але
є
ризики
URL:
https://www.radiosvoboda.org/a/indeks-spryjniattia-korupciji-2020/31070408.html
3. Скрипник А. Детермінанти корупції в Україні / А. Скрипник, А. Вдовиченко // Економіка України:
Політико-екон. журн. – К.: Преса України (Україна), 2009. – № 4. – С.29-43.
4. Н.І. Тимків Корупція в Україні та шляхи її подолання URL: http://svalyavavlada.gov.ua/filelib/sou/061015%20%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%9A%D
0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЕТИКИ ПОВЕДІНКИ В РОБОТІ МИТНИЦІ
В умовах приведення митного законодавства України у відповідність до міжнародних
норм та реформування митної служби України, морально-етичні аспекти професійної діяльності працівників митниць набувають все більшої актуальності. Підготовка митників неможлива без відповідної світоглядної підготовки та оволодіння знаннями як фундаментального,
так і прикладного характеру; засвоєння загальнолюдських моральних принципів та норм;
належного рівня моральної культури, професійно-етичних якостей; самостійного орієнтування в розмаїтті нестандартних ситуацій; здатності самостійно вирішувати ті чи інші питання.
Чітких підходів до визначення сутності професійної етики досі не існує. Під професійною етикою потрібно розуміти сукупність правил, норм поведінки та переконань представників
окремої професії, які формуються під впливом змінного професійного середовища, традицій,
національної культури та менталітету [1, с.52]. Окремі аспекти етичної поведінки митника, у
тому числі з питань митної справи, специфічні моральні вимоги, норми і принципи щодо
працівників митних органів україни врегульовано низкою нормативно-правових актів, тобто
можна визначити правові джерела етичної поведінки працівників митниць. нормативними
актами, що визначають основу професійної підготовки фахівців митних органів є: Конституція україни, Митний кодекс україни, Закон України «Про державну службу», дисциплінарний статут митної служби України, Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закон України «Про правила етичної поведінки» від 17 травня 2012 р., Загальні правила
поведінки державного службовця, правила етики поведінки посадових осіб митної служби
України та інші нормативно-правові акти [5, с. 3].
Службовець-митник повинен персонально відповідати за наслідки своїх рішень
(особливо в складних екстремальних ситуаціях), вміти наполегливо долати тимчасові труднощі в службовій діяльності.
Працівники митних органів відносяться до державних службовців і за особливостями
своєї професійної діяльності несуть велику матеріально-юридичну відповідальність за свої
професійні рішення [2, с.42].
Щодо професійно-етичних якостей службовців-митників, то авторкою виокремлено
найвагоміші для цієї професії: громадянськість, толерантність, відповідальність, вимогливість до себе й інших, людяність, сумлінність та інші.
Особливе значення у професійній етиці митника має надання рекомендацій щодо
підвищення рівня культури службовців митної служби україни. Особливості правової культури представників митної служби, як вважає Ю. М. Дьомін, полягають у підвищенні вимог
до професійних і особових якостей службовців, підвищенні відповідальності посадові особи
за порушення прав громадян та юридичних осіб, забезпеченні дотримання законів держави,
посиленні контролю за виконанням державними службовцями посадових обов’язків. Особливе значення відводиться правовим засобам дії на «внутрішній правопорядок» службовця
митних органів – визначення суб’єктивних прав і обов’язків, гарантій і обмежень, пільг і
заборон, заохочень і стягнень [6, с.68].
Підвищення рівня правових знань і правової культури посадових осіб митних органів та
їх професійного рівня необхідно здійснювати на основі проведення навчально-методичної роботи (курси, семінари, обмін досвідом, професійна атестація, підвищення кваліфікації) [4, с.37].
Працівник митних органів сучасної України, як носій і реалізатор етичних якостей,
виступає як мінімум у трьох якостях: як людина взагалі (носій загальнолюдської моралі); як
працівник сфери державної служби (носій професійної моралі, регламентованої, зокрема,
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Законом України «Про державну службу», Загальними правилами поведінки державного службовця); як працiвник митних органів, державний службовець є носієм специфічної професійної моралі, регламентованої низкою нормативних актів, зокрема, Законом України «Про
запобігання корупції», Наказом ДФС від 01.12.2016 №979 «Про затвердження Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС» [5, с.7].
Світовий досвід, а також історія міждержавних економічних відносин підтверджують,
що однією зі складових митної справи завжди був і залишається морально-етичний аспект
стосунків митників з учасниками зовнішньоекономічної діяльності. Найкращі принципи і
стандарти Європейського Союзу в галузі митної справи зосереджено в Митних прототипах
(Customs Blueprints) комплексі заходів практичного характеру, розроблених європейськими
митними експертами. Це своєрідні стандарти, у порівнянні з якими можна оцінювати недоліки функціонування митних адміністрацій і вносити відповідні зміни до стратегії їх
діяльності. Одним із 22 напрямів Митних прототипів є митний постаудит, який передбачає
сприяння розвиткові міжнародної торгівлі шляхом встановлення балансу між спрощенням
торговельних процедур, з одного боку, і забезпечення ефективного митного контролю та
безпеки – з іншого.
У країнах-членах ЄС завдяки автоматизації процесів митного оформлення 63% митних декларацій оформляються менш ніж за 5 хвилин, і 28% декларацій – від 5 хвилин до 1
години.
Отже, пофесійна митна етика покликана надати рекомендації щодо розкриття причин
деформації морально-професійної свідомості, шляхів, методів її викорінення. Неухильне
дотримання морально-етичних принципів і норм є важливим чинником якісного виконання
працівником митниці службових завдань, необхідною умовою суспільної довіри та підтримки діяльності Міндоходів України. перспективи подальших розвідок у цьому напрямі вбачаються у розробці морально-етичного кодексу поведінки митника (працівника Міндоходів
України), що сприятиме покращенню репутації не лише митниці, а й держави в цілому.
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ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЄС НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Сьогодні глобалізація формує єдиний простір і змінює соціально-економічне життя, а
регіоналізація проявляється через внутрішню інтеграцію для збереження культурнї своєрідності і самостійності національних ринків, а також стимулює виникнення специфічних
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економічних і політичних утворень, які будуть вирішувати проблеми саме цього конкретного
територіального простору.
Регіоналізація є методом захисту країн від впливу прискорених глобалізаційних процесів. Адже ці процеси передбачають посилення міжнародної взаємодії і зростання відкритості економіки, що приносить не тільки позитивний ефект. Регіоналізація є «... способом
захисту від невпорядкованих впливів на локальні соціальні структури з боку глобального
середовища» [5].
Який би шлях стратегічного розвитку не вибрала б держава – в рамках регіоналізації,
глобалізації – основоположним аспектом розробки стратегії повинен бути механізм забезпечення і реалізації національного суверенітету. Звичайно, розвиток шляхом інтеграції в
певному регіоні може бути варіативним протистоянням глобалізації. Однак, і в такому у разі,
необхідно враховувати національні інтереси при входженні в світовий простір.
Глобалізація і регіоналізація передбачають посилення міжнародної взаємодії і сприяють зростанню відкритості економіки, і приносять як позитивний, так і негативний ефект.
Яскравим прикладом регіоналізації в умовах глобалізації є Європейський Союз, який
є об'єднанням держав зі схожими культурними типами, релігією, світоглядом, і які в
результаті тривалого міжнародного співробітництва відчули необхідність в об'єднанні зусиль
для захисту своїх інтересів в умовах зростаючої конкуренції.
Слід зазначити, що на сьогоднішній день країни ЄС в умовах кризи мають певні
труднощі, і це стосується, перш за все, таких країн, як Греція, Португалія, Іспанія, Італія. Але
стратегія «Європа – 2020» – це стратегія, перш за все, для розвитку всього Союзу, яка передбачає те, що Європа повинна успішно подолати кризу і забезпечити зростання. Ця стратегія,
яка прийшла на зміну Лісабонської стратегії, називається «Європа 2020» та розкриває європейську соціально-економічну концепцію XXI століття [8].
Європейський інтеграційний вектор для України є не тільки пріоритетним, але і
перспективним. Але для покращення співпраці та відносин між Україною та ЄС основними
першочерговими кроками повинні стати:
– підтримка засобами економічної дипломатії створення консорціумів і альянсів
українських підприємств з потужними компаніями країн ЄС;
– впровадження сучасних форм міжнародного спільного фінансування стратегічних
інвестиційних проектів;
– поширення інформації про інвестиційні потреби і можливості в українському
виробництві, в тому числі в сільському господарстві;
– налагодження практичного співробітництва в контексті Стратегії ЄС-2020;
– впровадження моніторингу ціноутворення в рамках ТНК, з метою запобігання
ухиленню від сплати податків на території України;
– формування системи взаємного захисту інвестицій та протидії проявам недобросовісної конкуренції з боку представників, як країн-партнерів, так і третіх країн і
т.д.
Розробка і впровадження дієвої стратегії економічного розвитку держави має надзвичайно важливе значення для кожної країни, і насамперед для України. Це головний документ,
який визначає довгострокові цілі і напрямки соціально-економічного розвитку країни, шляхи
і засоби їх досягнення. Національні стратегії економічного розвитку краще були розроблені в
європейських країнах, наприклад стратегія «Європа 2020».
Що стосується України і розробки стратегії її економічного розвитку, зазначимо, що
ми значно відстаємо від провідних західних держав в процесах стратегічного планування
економіки і впровадження стратегій в життя. Дослідники, фахівці майже єдині в тому, що в
Україні немає адекватної і чітко сформульованої економічної стратегії [4].
Таким чином, можна констатувати, що проблема впровадження і реалізації стратегії
економічного розвитку України є дуже актуальною і досить складною з точки зору її розробки. У цьому напрямку здійснюються різні заходи, проте вони часто вже не ефективні,
тому що не мають конкретних цілей, підтверджених науково обґрунтованими показниками
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розвитку економіки, також не завжди виявляються потенційні можливості господарської
діяльності, не відбувається моніторинг і контроль над реалізацією заходів, визначених у
стратегії. Інформативний характер стратегій економічного і соціального розвитку не зобов'язує до суворого їх виконання. Крім цього існує ряд галузевих, міжгалузевих, територіальних
і інших програмних документів довгострокового характеру, розроблених в різні часи,
неузгоджених між собою по запропонованим заходам. Зазначені недоліки впровадження
стратегій розвитку в Україні вимагають переосмислення і зміни.
1. Європейський проект та Україна: монографія / А. В. Єрмолаєв, Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська
[та ін.]. – К.: НІСД, 2012. – 192 с.
2. Проект України 2020 Стратегія національної модернізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://me.kmu.gov.ua/file/link/144790/file/Strategy_2020.doc.
3. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів /
Авт. упоряд.: Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М. М . Шевченко.– К: Парламентське вид-во,
2009. – 632 с.
4. Cтратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
5. Шергін С.О. Глобалізація і регіоналізація як фактори впливу на зовнішню політику та
дипломатію// Трибуна: Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал Товариства «Знання»
України і Спілки журналістів України.- 2009 – № 3/4.– С. 17-19
6. Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://ec.europa.eu/eu2020/pdfhttp: //ec.europa.eu/europe2020.
7. Евростат [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
8. Право европейского союза [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eulaw.ru/content/307
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ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ
Поява валютних, а також відсоткових ризиків пов’язана із припиненням дії БреттонВудської системи у 1973 р. і запровадженням плаваючих валютних курсів. Із процесами активної лібералізації фінансових ринків, постійним зростанням світової економіки, активізацією міжнародної інвестиційної діяльності, урізноманітненням ринку фінансових інструментів, та, як наслідок, появою нових системних ризиків – дослідження валютних ризиків
все більше актуалізується. Однак, з метою ефективного управління валютними ризиками
важливим постає визначення джерела їх виникнення.
Згідно макроекономічного підходу причиною появи валютних ризиків прийнято вважати волатильність обмінних курсів, формування яких відбувається під впливом різноманітних макроекономічних показників. Зокрема, певні вітчизняні вчені ідентифікують появу
валютних ризиків із «коротко- і довгостроковими коливаннями обмінних курсів, які залежать
від попиту і пропозиції валюти на національному та міжнародному валютному ринках» [1, с.
107], що, втім, «відображає лише вплив ринку на величину валютної позиції без рахування
дій … щодо її зміни» [2, с. 149]. На думку М. Адлера та Б. Думаса причиною «ризиків або невизначеності виступає випадковість, тобто несподівані коливання валютного курсу», оскільки
як вважають автори «очікувані зміни курсу можуть бути попереджені» [3, с. 42]. Відповідно,
для пояснення природи формування валютного курсу було запропоновано ряд теорій та
підходів, серед яких слід відмітити паритет купівельної спроможності (Purchasing Power
Parity, PPP), покритий та непокритий паритет відсоткових ставок (covered and uncovered
interest rate parity, CIRP and UIRP), міжнародний ефект Фішера тощо. Дані теорії відображають фундаментальні зв’язки між видами валютного курсу (спотовий та форвардний) та
ключовими макроекономічними показниками, такими як інфляція та відсоткова ставка в
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різних країнах, на основі яких формуються та змінюються спотовий валютний курс, премія
форварду, різниці рівнів інфляції та відсоткових ставок в країнах [4, с. 65].
З іншого боку, мікроекономічний підхід називає джерелом виникнення валютних
ризиків відкриту валютну позицію, яка може бути довгою (сума активів перевищує суму
зобов’язань) або короткою (сума зобов’язань більша суми активів). У протилежному випадку
за умови узгодження обсягів та дати виконання активів та пасивів (вимог і зустрічних вимог)
формується закрита валютна позиція, яка в свою чергу, нівелює появу валютного ризику.
Проте, на думку Е. фон Фаейла валютні ризики виникають в результаті дії двох груп чинників: зовнішнього, який передбачає волатильну природу валютного курсу, та внутрішніх –
структурних, до яких автор відносить конкурентну позицію, галузеву та організаційну
структуру [5,с. 1]. Саме структурні фактори створюють валютні ризики компанії частіше,
ніж власне коливання валютного курсу, перешкоджаючи ефективному управлінню його змінами. Прикладами структурних факторів можуть бути сильна або слабка позиція компанії як
покупця (імпортера) або продавця (експортера) диференційованих або недиференційованих
товарів, яка дозволяє або нівелює можливість впливати на рівень цін, а отже, здатність
підтримувати стабільні грошові потоки, які будуть стійкими до впливу змін валютного
курсу; здійснення діяльності на пізніх стадіях життєвого циклу товарів [5, с. 6-8] тощо.
Таким чином, з метою ефективного управління валютними ризиками першочерговим
є визначення джерела їх виникнення, що, в свою чергу, забезпечить вибір оптимального
інструменту та методу управління. Оскільки для суб’єкта господарювання, який займає
«сильну» позицію на ринку волатильність валютного курсу може не спричинити появу валютних ризиків, в той час як для виробника диференційованих товарів валютні ризики можуть спричинити значні втрати за умови навіть незначних коливань валютного курсу. Відповідно, необхідним постає комплексний аналіз усієї варіативності зовнішніх та внутрішніх
факторів діяльності суб’єкта господарювання.
1. Ткачук Н. М., Стремецька Ю. І. Методи управління валютним ризиком банку // Наука й економіка. –
2010. – № 2 (18). – С. 106–112.
2. Свєшнікова К.Т. Категорії та види валютних ризиків комерційних банків / К.Т. Свєшнікова // Світ
фінансів. – 2012. – №2. – С. 147–154
3. Adler, M., Dumas, B. (1984). Exposure to currency risk: definition and measurement. Financial
Management 13, 41-50.
4. Wang, P. (2020). The Economics of Foreign Exchange and Global Finance. Springer Texts in Business
and Economics. doi:10.1007/978-3-662-59271-7
5. von Pfeil E. (1988) Definitions of Currency Risks. In: Effective Control of Currency Risks. Palgrave
Macmillan, London. https://doi.org/10.1007/978-1-349-07280-4_2 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1349-07280-4_2
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CURRENT STATUS AND METHODS OF DEVELOPMENT
OF MINING IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
On January 22, 2015, a Memorandum of Understanding was signed between the Government of
the Republic of Kazakhstan and the European Organization for Economic Cooperation and
Development to assist Kazakhstan in implementing national reforms. [1]
Although many factors influence the management and decision-making process in
companies and are critical to their long-term prosperity, these Principles focus on management
issues arising from the separation of ownership from management. However, this is not just a
question of the relationship between shareholders and the administration, but will be a key element.
In some legislation, management issues arise when certain shareholders who own a controlling
stake have more power than a minority of shareholders. In other countries, employees have
important legal rights, independent of property rights. Therefore, the Principles should be in
addition to the broad article of the principle of mutual limitation of legislative, judicial and
executive power [2].
The main objectives of the state programs of industrial and innovative development of
mining and metallurgy from 2010 to 2019 are aimed at increasing the production of high valueadded products and technological modernization of the industry. It is clear that the initial tasks for
metallurgy were aimed at stimulating economic growth. Thus, in ferrous metallurgy, special
attention is paid to increasing labor productivity and attracting foreign investment. The main tasks
are aimed at the production of high-alloy steel, high-value products, as well as the modernization of
existing plants for the production of finished products, metal products and sheet metal.
The situation in the metallurgical sector during the first five-year period is characterized by
low growth in value production and declining exports of non-ferrous and ferrous metals.
Subsequently, due to the devaluation in 2014, the metallurgical industry increased domestic
production in the second five-year period, but the value of exports of metal products fell sharply. At
the same time, physically, the volume of foreign trade has not decreased, but even increased. This
situation has developed due to changes in exchange rates and falling world prices for metals.
In 2018, the volume of production in the mining and metallurgical complex increased by
15.7% compared to the previous year and amounted to 6.1 trillion. tenge, where the production of
metal ores increased by 24.1%, the metallurgical industry – by 13.2%. Given the high export orientation
of the industry, it should be noted that in 2018, exports decreased by 4.9% ($ 10.6 billion) compared to
2017. The main reasons for the decline in exports of mining and metallurgy were the decline in
exports of zinc in non-ferrous metallurgy by $ 0.6 billion and ferrous metallurgy by $ 0.1 billion.
Exports of zinc declined due to the depletion of mines due to a decrease in production at the main
zinc producer Kazzinc. The decline in exports of apartment products is due to the imposition of US
sanctions against the Islamic Republic, as a result of which in July 2018, JSC "ArcelorMittal
Temirtau" announced the suspension of supplies of smooth products to Iran. At present, when the
production of high value-added processing is poorly developed, domestic metallurgy is now highly
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dependent on world prices for metals, which are under pressure from sanctions and the trade war
between the United States and China. Given that about 40% of domestic metallurgical products are
exported to China, Kazakhstan is in a very vulnerable position.
Among the ready-to-use metallurgical products, the highest growth rates were observed in
the production of pipes of different diameters – 80.6%, rods 28.4 times and sandwich panels –
65.9%. [3]
In recent years, Kazakhstan has implemented a number of projects for the production of
steel products, such as small steel, structural shapes, hardware, steel ropes and cables, pipes of
different diameters and aluminum products. However, the volume of these new productions is still
insignificant, and a number of industries are not loaded or stopped. These areas are mostly aimed at
covering the domestic market. A special role in the development of the mining and metallurgical
complex was played by the creation of a new production of the final product – LLP "ARBZ"
(railway rails) and aluminum production in SEZ "Pavlodar". In general, it should be noted that
currently in Kazakhstan the production of high-value metallurgical products is practically
underdeveloped and the current demand is covered by imports.
At the end of the second five-year plan in the mining and metallurgical complex of Kazakhstan,
the following results can be distinguished. During the years of program implementation, work was
carried out on 108 projects in the mining and metallurgical industry totaling 2.3 trillion tenge. tenge.
More than 90% of the total investment is concentrated in the projects of the first 3 stages – from
mining to primary metal production. [4] The least attractive industries in terms of investment and
number of projects are rolled products and finished products.
The analysis shows that Kazakhstan's mining and metallurgical complex is very attractive
for investors due to their technical or economic prospects. In terms of investment potential, there
are developed industries with the potential for further geological expansion and promising demand,
such as copper and chromium. Underdeveloped metallurgical industries, such as nickel, tin and
cobalt, require additional investment based on strong economic forecasts. In general, one of the
great results is the ability to understand and implement the appearance of the product economically
in any area of production. As a result of Wood Mackenzie's research, they identified promising
products in Kazakhstan based on economic and technical factors. This analysis shows the
investment attractiveness of each product.
The contribution of mining to the local and state budgets is significant. It is possible that not
only the developed and explored fields will be developed, but also funds will be allocated from the
state fund for new drilling and exploration increasing the number of enterprises that produce
finished products and use finished products. The lack of a single theoretical basis for the term
"industrial policy" is tantamount to not mastering the direct connection of many industries to the
economy. The ambiguity of the meaning of this term makes it difficult to determine the role and
place of industrial policy among other types of state socio-economic policy.
1. Адилет. 2018. О подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития. [online]
Available at: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000763> [Accessed 10 April 2021].
2. OECD Principles of Corporate Governance, 2004
3. MNE RK, MF RK, Committee for Industrial Development, 2020
4. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ресми ақпараттық ресурсы. 2019.
Қазақстанда индустрияландыру қалай дамыды: өнеркәсіптің жаңғыруы, инвестициялар
ағымы,
инновациялық
серпіліс.
[online]
Available
at:
<https://www.primeminister.kz/kz/news/reviews/azastanda-industriyalandyru-alaj-damydynerksipti-zhayruy-investiciyalar-ymy-innovaciyaly-serpilis > [Accessed 10 April 2021].
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT
OF THE PRECIOUS METAL MARKET IN UKRAINE
Due to the complexity of socio-economic processes developing in the XXI century, there is
a tendency to periodically realize the role of precious metals in the world payment system.
Although the gold standard is a thing of the past, gold still plays an important role in determining a
country's creditworthiness, expressed in its gold and foreign exchange reserves.
In the context of globalization, the dependence of national economies on external factors is
growing, which leads to the search for ways and means to protect assets from external shocks. This
problem can be solved with the help of precious metals – gold and silver, as alternative sources of
investment. Despite the officially recognized demonetization, these metals continue to play an
important role in the financial activities of the state and in the economy as a whole. Precious metals
are effectively used to diversify the foreign exchange portfolio, as well as as an insurance fund of
states, due to the fact that they are not only a means of increasing savings, but also provide hedging
of savings from depreciation [1].
Given that the global gold market has been constantly changing over the past few decades,
both structurally and functionally, today the analysis of the precious metals market is quite relevant.
Under the influence of changes in the monetary and financial system and the development of new
technologies, the monetary functions and properties of gold have changed, in particular, the global
demonetization of gold as a major monetary asset. Precious metals have lost some of their functions
as monetary assets:
–
no longer perform the function of the general equivalent, by which they compare the
values of all other goods;
–
lost the opportunity to be a criterion for the formation of exchange rates, as the national
currency is no longer fixed official gold content;
–
instead of precious metals, the function of world money is now performed by credit and
paper currencies.
However, precious metals have acquired new functions, namely – have become a means of
maintaining liquidity, reliable and liquid investment assets. It is also important that in many sectors
of the world economy precious metals have become an indispensable raw material component.
Therefore, the development of the precious metals market is very important for Ukraine, especially
in the context of globalization and scientific and technological progress.
In Ukraine, the precious metals market is a model consisting of several interrelated sectors:
– exchange market of physical precious metals in a standardized form and the market of
insurance contracts;
– interbank market of bank metals;
– retail market of bank metals;
– jewelry market (wholesale and retail).
However, there are a number of problems in Ukraine that negatively affect the willingness
of domestic investors to invest in gold. First of all, it should be noted that in Ukraine there is an
extremely small number of banks that work with gold. There are problems with obtaining a license
for banks to carry out such activities. Currently in Ukraine there are about two dozen banks that pay
enough attention to gold transactions, more than 50 banks engaged in precious metals, about a third
of them only sell ingots weighing 10 grams and only 16 buy the same ingots from the public [2].
The most striking feature of the Ukrainian circulation of precious metals is a certain division
into "own" and "foreign". Bankers refuse to buy "foreign" ingots, because banks require a receipt
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for the purchase of ingots in their bank. Unfortunately, banks with state capital, such as Oschadbank
and Ukreximbank, are among the banks that refuse to buy foreign gold.
Another disadvantage of the Ukrainian gold market is the spread, ie the difference between
the sale price and the purchase price of gold ingot. The average spread in Ukrainian banks is 13%.
In reality, the price difference in many banks is large and largely depends on the specific banking
institution [3].
Theoretically, the size of the spread decreases with increasing weight of the ingot. However,
there is a certain feature: if on ingots of small weight the size of the spread is achieved by high
selling prices, then on ingots of heavy weight – at the expense of purchase prices.
To address these issues, the Ukrainian government has taken steps to revive the gold market.
The first is the mutual recognition of all gold assets, including financial and underlying. There
should be no problem with one bank buying the assets of another bank, even if it is an international
bank. And secondly, it is necessary to simplify public access to information about commissions and
spreads received by the bank to attract funds from the public. This step could also have a positive
effect on healthy competition among banks.
As banks and financial institutions will allow to carry out active operations with gold, it is
necessary to allow the banking system to interact freely with the population and to cooperate in
these areas on transparent and mutually beneficial terms.
Thus, we can see that in the gold market in Ukraine there are a number of problems, the
solution of which may cause a tendency to revive the domestic market of precious metals.
1. Doskochynska L.S. World precious metal markets in the conditions of financial globalization. Dissertation.
Lviv, 2017.
2. Liquidity of gold, or What you need to know when selling a bank of gold ingot. URL:
https://zn.ua/ukr/business/likvidnist_zolota,__abo_scho_potribno_znati,_prodayuchi_banku_zolotiy_zlivok.html
3. Erfan Y. A., Belen I. M. Current trends of gold market development. Scientific Herald of Uzhhorod
National University. Edition 12, Part 1. 2017.
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MEDICAL CONTENT MARKETING
FOR PROMOTION HEALTHCARE SERVICES IN A REGION
Content marketing is a strategic marketing and business process aimed at creating and
disseminating valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly-defined
audience and, in the end, stimulating the profitable activity of the customer [1]. The population's
need for quality, valuable and exciting information is used in various spheres of activity, including
promoting medical services. An essential difference between content marketing and other digital
marketing tools is the absence of direct advertising. The unique feed of the material can produce a
"viral" effect, which brings the potential client closer to the expected decision-making – uses the
service of a particular clinic or company. For spreading content, clinics most often use social
networks, news, and medical portals, own sites. Figure 1 presents the most common forms of
content marketing that, when applied comprehensively, can ensure maximum availability
(comprehension) of the material shown.
It is also necessary to consider that health services are the product of passive demand. It
means that consumers may not think or know about these services until they are needed. That is
why it is crucial to create a positive image of the health center and develop positive associations.
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Particular attention should be paid to content marketing in the medical sphere of a region [2; 3].
One of the main features of medical marketing in the CIS countries is the relatively short existence
as a separate area. And while the medical centers mostly adapted to the new conditions – have
official websites, run business pages on Facebook, Instagram, blogs in YouTube, then dental clinics
(despite the high level of competition), state medical institutions should start by solving the
fundamental problems – the creation of their websites, registration in social networks, stimulation
of reviews, ensuring a certain degree of transparency.

Fig. 1. Content marketing forms

In this way, the medical content marketing of Sumy region was analyzed. Common errors for
medical institutions were highlighted. They need to be corrected to attract clients with "buns", increase
the level of trust in the medical brand, positioning the institution as a leader [4] (see Fig. 2).
Some activities can improve interaction with clients. Examples of this can be creating
entertainment content: exposing myths and superstitions (which are sufficient in medical topics),
motivation and inspiration for a healthy lifestyle and overcoming of diseases, preventive activities
of various diseases, humorous stories, neat jokes. Such activities help to involve visitors in the
discussion by describing their stories, questions and listening to short online consultations [5].

Fig. 2. Five major mistakes in medical content marketing of Sumy region medical market players
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Thus, regional medical communities need to concentrate on several services, provide expert
materials, complement them with live photos, write about doctors or create a separate blog. All
health facilities development activities should be based on a common marketing strategy, specific
goals, and commitments to achieve these goals. All this is to create a reliable reputation of the
medical institution and a well-deserved trust of consumers.
1. Content Marketing Workbook A Beginner's Guide to Applying Content Marketing to Your Business Third
Edition Content Marketing Workbook: URL: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/53/A-Team Marketing/Content Marketing
Certification
Workbook
–
HubSpot.pdf?__hstc=20629287.c4ce75331c89af5e8707038242e6a2af.1551991267257.1567170495237.156717673873
4.284&__hssc=20629287.3.1567176738734&__hsfp=2484609388.
2. Teletov A., Letunovska N., Melnyk Yu. Four-vector efficiency of infrastructure in the system of providing
regional socially significant needs taking into account the concept of marketing of changes. Bioscience Biotechnology
Research Communications, 2019. № 12(3). P. 637-645.
3. Melnyk Yu.M., Saher L.Yu., Niño-Amézquita J. (2018). The problems of development of an effective
management system of internal communications and ways to overcome them. Innovative management: theoretical,
methodical, and applied grounds / S.M. Illiashenko, W. Strielkowski (eds.). 1st edition. Prague: Prague Institute for
Qualification Enhancement, P. 176-189.
4. Khomenko L., Saher L., Polcyn J. Analysis of the Marketing Activities in the Blood Service: Bibliometric
Analysis. Health Economics and Management Review. 2020. № 1. C. 20-36. DOI: 10.21272/hem.2020.1-02.
5. Teletov A., Teletova S., Letunovska N. Use of language games in advertising texts as a creative approach in
advertising management. Periodicals of Engineering and Natural Sciences, 2019. №7(2). P. 458-465.
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THE INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS ON THE
DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL MARKETING IN UKRAINE
International marketing is an activity to meet the needs of foreign markets, which are
formed under the influence of a specific environment for the enterprise. The object of international
marketing is the global market. The subject of international marketing is the ratio of supply and
demand in foreign markets, their situation, differences in methods and means of formation, meeting
demand in foreign markets. The emergence of international marketing is associated with the
internationalization of economic activity. Internationalization is the development of stable economic
ties between countries and firms from different countries, the process of reproduction beyond
national borders [1].
The globalization of the world economy directly or indirectly affects all enterprises,
regardless of their presence in foreign markets. Until the mid-80's (the beginning of the period of
restructuring the state management system of foreign economic relations) in Ukraine, all
international activities were carried out exclusively at the macro level. The state directly regulated
the import and export, as well as the operations of foreign trade organizations through a system of
licenses [2].
With the beginning of perestroika (actually since 1987), when the possibility of admission
of almost any organization or enterprise to the foreign market was enshrined in law, the state
monopoly on foreign trade operations weakened and was later eliminated. As a result, now every
enterprise, adhering to the relevant legislation, can independently carry out foreign economic
activity and organize and manage it at the micro level. In this case, the state is assigned the
functions of regulation, coordination, control and promotion of foreign economic activity of
Ukrainian enterprises and firms, protection of national interests and ensuring the economic security
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of Ukraine and effective promotion of its goods on world markets. At the beginning of the third
millennium, Ukraine was recognized as a country with market economy, as an equal and active
participant in international economic relations. For Ukraine, accession to the WTO has opened up
new opportunities for the long-term development of foreign economic activity and international
cooperation in various fields and areas [2].
Given that the fundamental works in the field of marketing were created by scientists living
in countries with long-term functioning market economies, there are difficulties in applying foreign
marketing technologies. An example of this is the increase in publications on the problems of using
traditional marketing tools in Ukraine. On the one hand, it is the complexity of using standard
foreign instruments, and on the other hand, it is a question of their economic feasibility and the need
for adaptation. In Ukraine, due to objective conditions, such as: sudden radical restructuring of the
housing system, the emergence of new elements in the system of economic relations, falling living
standards of a large part of the population, privatization of state property by a limited group of the
society, forming of a shadow economy, inefficient economic activity, lack of investment resources,
inconsistency and destructive rapid change of legislation, instability of political priorities, excessive
government interference in economy regulation, lack of reliable statistical information, destructive
impact of international competition in the presence of large quantities of imported goods –
marketing, as a legal tool for economic development of the enterprise, is clearly insufficient. In
addition, the national characteristics of behavior and consciousness of the working population of
Ukraine (due to the history of the state), such as low market mobility of labor, passivism to change
their environment and social status, loss of confidence in the future, the implementation of natural
or semi-natural economic operations, reluctance to labor migration (mainly in the central, southern
and eastern regions), the advantage of working for hire than being self-employed, thrift, are slowing
down the already poorly developed marketing [3].
In Ukrainian practice, there are a number of negative actions mainly taken by Ukrainian
entrepreneurs: chaotic use of certain elements of marketing, associating marketing only with
advertising, unreasonable use of Western methods, uncreative approach to marketing, short-term
focus, lack of customer loyalty programs, low level of service, lack of flexibility and ignorance of
own consumers. In general, the range of these errors gives the impression of such activities of
enterprises, which is aimed only at obtaining the highest possible profit, regardless of the level of
satisfaction and further interest of the population in goods. Therefore, all efforts should be made to
eliminate these errors, for example, by introducing methods of marketing policy of enterprises of
foreign developed countries, joining new young professionals in this field with creative potential
and fresh ideas, in-depth study of population needs, promoting research, strengthening control over
all activities and in general, as they say, to keep up with the times [4].
Entering the international market, firms need to conduct in-depth marketing research and
take into account the peculiarities of the economic, political, legal, cultural environment. The main
tasks of the international marketing service are to study the environment of international marketing
(consumers, competitors, legal norms, customs, traditions, advertising, placement, etc.); substantiation
of expediency of entering the foreign market (today's opportunities, advantages in the future);
identification and study of specific markets to which it is planned to enter; development of methods
of foreign economic activity and its corresponding organization; formation of marketing services. A
lot of entrepreneurs lack either skills, resources, education or all of the above to do it [5].
Under these circumstances, the process of self-development and self-marketing of the
population begins to intensify. Most people engage in self-development and self-marketing throughout
their lives. In learning, communication, in the process of work, a person receives new information
daily, skills and abilities that he can use to improve their personality. However, the ability of people
to operate on the independent development is not always realized and effectively used. The ability
to use self-development as a tool to improve the quality of labor resources has been influenced by
many factors – historical, political, social, economic, which have not always proved to the average
citizen the need to be responsible for their own destiny. In modern economic conditions, the
importance of self-development of the population is determined by economic and moral and
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psychological factors. Some people periodically find themselves in a difficult situation from which
they seek a way out of the state for various reasons, sometimes rightly accusing it of the imperfect
mechanism of protection. At the same time, it should be understood that at the personal level, a
person's problems are not only current external circumstances, but are also the result of their own
way of life, so those who strive for better destiny, knowledge, even in adverse life circumstances
have better chances than others [3].
According to the above, we can conclude that international marketing plays an important
role in foreign economic activity, and the proper use of elements of modern international marketing
can have a positive and effective impact on the state and development of our economy. Effective
use of marketing potential is possible in the form of a tool for providing optimal and scientifically
sound forms of capital development and activities of industrial enterprises, which should take into
account trends in the national economy, industrial sector, as well as the functioning of each
enterprise.
1. Конспект лекцій до вивчення дисципліни «Міжнародний маркетинг» для студентів напряму
підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Укладачі Ю.В. Мельник, Н.З. Лагоцька. –
Тернопіль: ТНЕУ, 2011.
2. Жуков С. Нові пріоритети міжнародної маркетингової діяльності підприємств в умовах глобалізації
та інтеграції України у світове господарство. Геополітика України: історія і сучасність. 2019. № 1. С. 166–187.
3. Потенціал маркетингу в промисловості України: монографія / [С. Е. Сардак, В. П. Колесніков, Б. А.
Кіор та ін]. – Дніпропетровськ: Видавництво ”Літограф”, 2008. – 155 с.
4. 1. Логвіна Ю.М Сучасні тенденції розвитку маркетингу в Україні / Ю.М. Логвіна, Г.О. Лихачева,
Д.П. Михайлова // Маркетинг и менеджмент. – 2014. – №6. – с. 21-26
5. Міжнародний маркетинг, його роль у зовнішньоекономічній діяльності / О.В. Ляхта // Економічний
вісник Донбасу. – 2009. – № 4. – С. 146-151.
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РЕАЛІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ
ПОШИРЕННЯ COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно проголосила коронавірусну хворобу
пандемією на початку березня 2020 року, хоча спалах захворювання розпочався ще в середині грудня 2019 року. За цей час пандемія суттєво вплинула на тренди розвитку світової
економіки, не залишивши осторонь жодної країни.
В Україні, перші кроки «стримання» спалаху інфекції пов’язані із жорсткими карантинними обмеженнями, які ввів уряд: закриття торгово-розважальних центрів, заборона відвідання усіх масових заходів, обмеження в пересуванні як у межах країни, так і при перетині
її кордонів, скорочення виробництва (через встановлення лімітів одночасного перебування
працівників в одному приміщенні) тощо. Окремі суб’єкти господарювання перевели своїх
працівників на режим роботи «на дому», інші ж змушені відправляти своїх працівників у
відпустку. При цьому є випадки зловживань і порушень деякими роботодавцями умов трудового договору, які вимагають від працівників писати заяви на звільнення за власним бажанням або ж брати відпустку за свій рахунок. Все це негативно позначається на добробуті
населення, їх фінансовому становищі.
Варто зазначити, що до коронакризи «запас міцності» національної економіки був
значно вищий, ніж напередодні кризового 2008 р. [1]. Відомо, що економіка України залежна
від попиту на експортну продукцію, який в умовах світової кризи падає. Це, в свою чергу,
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призводить до недоотримання необхідного обсягу іноземної валюти, скорочення робочих
місць, а отже, цілковитого сповільнення економіки.
Сьогодні, в умовах поширення COVID-19 в Україні, як і у світі загалом, спостерігається сповільнення обсягів будівництва, скорочення автодорожніх ремонтів тощо [2].
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства готує заходи для
оперативного подолання можливих негативних наслідків пандемії Covid-19 для економіки
України. Для цього уряд переглядає державний бюджет і починає формувати стабілізаційний
фонд країни, а також ведуться переговори з МВФ щодо залучення Україною додаткової
допомоги на подолання COVID-19 та підтримки національної економіки.
Дослідження засвідчили, що ще перед початком пандемії розвиток економіки України
супроводжувався рядом негативних тенденцій, зокрема зменшення кількості лікарів та лікарняних закладів, зниження рівня заощаджень домогосподарств та іпотечного кредитування.
Перші півроку пандемії тільки поглибили всі ці проблеми, що створювалися критичним
станом економіки України протягом останніх років. На сьогоднішній день модель поведінки
домогосподарств характеризується мінімальним рівнем споживання, відсутністю інвестиційної складової та намаганням максимально створити «подушку» безпеки [1]. 3 метою
забезпечення стійкості національної фінансової системи пріоритетом залишається співпраця
з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами. Міжнародний валютний фонд і Україна погодили економічну політику за новою програмою кредитування у форматі stand-by на суму 5 млрд. дол. США, яка розрахована на 18 місяців. Крім того, у 2020 році було підписано угоду зі Світовим банком про позику для додаткового фінансування проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», відповідно до якої
Україна отримає додаткові 150 млн. дол. США на підсилення системи соціальної підтримки
українців, з них 50 млн дол. на підтримання вразливих верств населення у перiод пандемії
Covid-19.
Податкова підтримка громадян та бізнесу у період протидії поширенню коронавірусної хвороби СOVID-19 станом на травень 2020 р. складалася з трьох «пакетів» законодавчих змін, які приймалися на позачергових сесіях Верховної Ради України [2]. Як зазначають
експерти, позитивним є те, що попит на аграрну продукцію (яка складає 40% експорту України) не скоротиться, не передбачається і падіння цін на неї. Водночас окремі країни можуть
обмежити ввіз продукції іноземного походження з метою недопущення поширення вірусу
[1]. В складі Державного бюджету України передбачено створення Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її
наслідками, у сумі 64,7 млрд грн. Кошти Фонду розподіляються за рішеннями Кабінету Міністрів України та спрямовуються на заходи запобігання виникненню та поширенню COVID-19.
Отже, Covid-19 беззаперечно вплинув на розвиток національної економіки, її фінансовий стан: відбувається падіння офіційної зайнятості та реального ВВП, значних втрат зазнає
корпоративний сектор, скорочується приплив іноземних інвестицій, відбувається здешевлення національної валюти. Уряд країни робить все можливе для якнайшвидшого подолання
наслідків пандемії Covid-19. Створений Фонд для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спрямований для пітримання життєдіяльності бідніших верств населення.
1. Вплив COVID-19 на економіку країн світу. [Електронний ресурс] – режим доступу до ресурсу:
https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2020-1_0-pages-20_26.pdf
2. Україна після коронакризи – шлях одужання. Наукова доповідь. [Електронний ресурс] – режим
доступу до ресурсу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-11/ukraina-pislya-koronakrizi_sait.pdf
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ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНІ ВИПУСКНИКИ
ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ
Основна мета системи забезпечення якості освіти у навчальному закладі – створення
умов до розбудови успішної кар’єри випускника шляхом визначення тих інструментів
організації освітнього процесу, які б задовольнили вимоги здобувача освіти і роботодавця
(рисунок 1). Ці інструменти дозволять побудувати освітню траєкторію майбутнього випускника таким чином, щоб забезпечити його просування кар’єрними сходами та «просування»
потенціалу його роботодавця з метою підвищення рівня економічної стабільності та економічного впливу на регіон. Випускник має стати стратегічним «продуктом» на ринку праці, а
не одним з тих, хто лише отримав диплом про освіту.

Рис. 1. Очікування стейкголдерів від системи забезпечення якості освіти:
навички як основи економічного благоденства випускника

В такому разі важливим є вибір необхідних індикаторів оцінки якості освіти та їх
впливу на взаємовідносини «університет – промисловість», у тому числі на економічне зростання цих обидвох суб’єктів. Систему взаємозв’язку якості освіти, та економічного розвитку
регіону можна представити у вигляді схеми, наведеної на рисунку 2. Основними індикаторами формування якості освіти визначено критерії оцінювання освітніх програм при їх
акредитації, запропоновані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти [1]:
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми.
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми.
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання.
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою.
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна
доброчесність.
Критерій 6. Людські ресурси.
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси.
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми.
Критерій 9. Прозорість та публічність.
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Рис. 2. Якість підготовки випускника через призму забезпечення якості освіти:
взаємний соціально-економічний вплив

Таким чином, запропоновані індикатори є інструментом впливу закладу освіти на економічне зростання регіону через формування високоякісних програм та підготовки пристосованих до ринку праці випускників.
1. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти URL: https://naqa.gov.ua/
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БРЕНД-СТРАТЕГІЇ МІСТА
Концепція брендингу території (або геобрендингу), на відміну від багатьох управлінських підходів, виникла на основі стрімко зростаючих досліджень в області брендингу
країн, регіонів і окремих міст. Індивідуальність кожної території обумовлює створення
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власної програми розвитку, яка буде враховувати її сильні та слабкі сторони. Проте існуюча
практика дозволяє виділити загальні елементи бренд-стратегії міста [1].
Ми поділяємо точку зору, згідно з якою брендинг як комплекс дій, спрямованих на
формування іміджу продукту, покликаний сформувати наступні довгострокові споживчі
переваги [1, 3]:
1. Зберегти лояльність клієнтів в довгостроковій перспективі (Філіп Котлер);
2. Вселити любов до бренду (Євген Вікторович Ромат, Київський національний
торговельно-економічний університет).
У той же час бренд міста, на думку фахівців, покликаний підвищити якість життя
його мешканців шляхом розвитку території та формування її привабливого образу, тобто
створення сприятливих умов для залучення ресурсів.
Брендинг, як складний і багатогранний процес, вимагає до себе комплексного підходу, що обумовлює створення бренд-стратегії (тобто, сукупності матеріальних і нематеріальних характеристик товару, які формують свідомість споживача і мотивацію його поведінки
під час вибору даного товару).
Таке поняття досить рідко зустрічається в прив'язці до геобрендингу, проте суть його
залишається такою ж, як і в корпоративному брендингу – це цілісне бачення розвитку бренду, довгостроковий план створення і управління брендом [2].
На основі аналізу ряду джерел ми виділили основні компоненти створення і розвитку
бренду території, які, на наш погляд, повинні лягти в основу бренд-стратегії міста [1-5]:
1. Проблема, мета, завдання – проєкт з брендингу покликаний вирішити певну проблему території, тобто необхідно розуміти, що конкретно зміниться з появою бренду міста.
2. Зацікавлені сторони – інвестори, адміністрація міста, політичні партії і т.д.
3. Цільова аудиторія – жителі міста, туристи, потенційні мешканці, бізнес та ін.
4. Показники ефективності діяльності – залежать від конкретного проекту і можуть
включати в себе наступні: кількість відвідувачів, середня тривалість перебування у місті,
розмір витрат туристів; розмір ВВП на душу населення міста, розмір валових інвестицій як
загальний обсяг капіталовкладень в місцеву економіку, зростання податкових надходжень до
місцевого бюджету; зростання доходів місцевого бізнесу; підвищення впізнаваності міста,
лояльності аудиторії (вивчення громадської думки).
5. Територіальна ідентичність – це почуття соціальної спільності зі своїми земляками
через спільне проживання на одній території в даний момент або в минулому. Можна сказати, що люди сприймають місце свого проживання, ідентифікують себе з ним, діють по
відношенню до нього і оцінюють соціальні події, ґрунтуючись на почутті соціальної спільності та символічному капіталі (до якого відносяться традиції, культурні коди – тобто
унікальні культурні особливості, що дісталися народам від предків і т.д.).
6. Концепція бренду – вона включає в себе: ідею, яка розкриває сутність і унікальність
території та виражається в назві або слогані; цінності, або переваги бренду (наприклад,
якість, доступність і унікальність міських послуг; затишок і безпека, емоції і почуття, які
викликає місто у відвідувачів); дизайн – тобто логотип, колірна гама, шрифти, музика, запахи і т.д.
7. Програма дій – складання бізнес-плану, розрахунок витрат і доходів від реалізації
проєкту, пошук інвесторів і т.д.
8. Впровадження бренду відбувається за наступними напрямками: управління брендингом шляхом створення інститутів брендингу, налагодження соціального партнерства і
самоорганізації населення; візуалізація ідеї бренду в міському просторі за допомогою архітектурних рішень, ландшафтного дизайну, тематичного зонування, впровадження дизайну
бренду; модернізація існуючої інфраструктури: комунальної, транспортної, інформаційної,
дозвільної і т.д.; розвиток культурного життя міста (організація символічних подій, стимулювання жителів до самореалізації, мобілізація місцевого творчого класу і т.д.).
9. Просування бренду здійснюється за допомогою прямої і непрямої комунікації. У
першому випадку ми говоримо про інформацію, що розповсюджується організаторами
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проекту. Це може бути традиційна реклама, PR-заходи, участь міста в зйомках фільму і т.д.
До непрямої інформації, яка поширюється без участі зацікавлених сторін, можна віднести
повідомлення у ЗМІ, відгуки туристів в Інтернеті і т.д.
10. Сприйняття бренду – тобто уявлення про місто, яке виникло у цільової аудиторії
після діяльності з просування бренду характеризується наступними показниками: капітал
бренду – це сукупність позитивних асоціацій у свідомості цільових аудиторій; ступінь
впізнаваності бренду – ступінь того, наскільки людина, згадуючи місто, асоціює його з
ідеєю бренду; лояльність бренду, тобто наскільки позитивно він сприймається цільовими
аудиторіями і наскільки вони готові до цільової дії (тобто, відвідати місто або навіть і
переїхати з метою постійного проживання).
Отже, незалежно від унікальності території, успішність бренд-стратегії міста багато в
чому залежить від ретельного опрацювання кожного із компонентів, розглянутих вище. У
той же час активний розвиток теорії і практики геобрендингу вимагає постійного врахування
нових тенденцій і закономірностей, що впливають на процес створення і просування бренду
територіальних утворень.
1. Гринько А.О. Атрибути бренду як складова процесу брендингу. Матеріали ІІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток»: до 90-річчя
заснування ХНТУСГ, 15 жовтня 2020 р. Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 65-68.
2. Горчак Д.С. Розробка маркетингових стратегій як інструмент підвищення ефективності підприємства.
Матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління розвитком соціальноекономічних систем», 8 жовтня 2020 р. Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 494-496.
3. Ромат Е. В., Сендеров Д. В. Государственная реклама в системе маркетинговых коммуникаций органов
государственного управления. Коммуникология, 2014. Т. 3(1).
4. Тимчур Г.М. Актуальні питання маркетингу сільських територій. Матеріали ІІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток»: до 90-річчя
заснування ХНТУСГ, 15 жовтня 2020 р. Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 286-288.
5. Тимчур Г.М. Економічні, інформаційні, екологічні та соціальні аспекти розвитку територій. Вісник
студентського наукового товариства навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту Харківського
національного технічного університету сільського господарства: збірник наукових праць. Харків: ХНТУСГ,
2019. Вип. 2. 254 с.
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МЕТОДИ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Місцеві бюджети стають вирішальним чинником для формування регіонального розвитку. Наявність місцевого бюджету фіксує економічну самостійність місцевих органів самоврядування, спонукає господарську діяльність, допомагає розвивати інфраструктуру на
потрібній території, збільшувати економічний потенціал регіону, виявляти і застосовувати
резерви фінансових ресурсів. Місцеві бюджети дають перспективу місцевим органам влади в
більш повному обсязі забезпечувати потреби та інтереси територіальних громад і позитивно
слугує економічному та соціальному розвитку місцевості [1].
Місцеві бюджети, куди входять також і бюджети об’єднаних територіальних громад,
скорочено – ОТГ, є незалежними, вони не включаються до державного бюджету України та
інших місцевих бюджетів. Держава забезпечує певну бюджетну незалежність та фінансову
самостійність місцевих бюджетів на законодавчому рівні. Доходи місцевих бюджетів утво123

рюються за рахунок доходів громадян, а саме від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів фізичних і юридичних осіб.
На думку спеціалістів, одним із кращих методів бюджетного регулювання доходів
місцевого самоврядування є нормативний метод. Нормативний метод базується на використанні у ході планування комплексу еквівалентних стандартів і правил, які встановлені
законодавчими або іншими нормативно-правовими актами. Стандарти – це певні вимоги
населення щодо ефективності та доцільності використання ресурсів. Нормативний метод
спроможний об’єктивно оцінювати потреби бюджетних сфер у ресурсах та створювати
умови для їх економного використання.
Регулювання бюджету місцевого самоврядування повинно доповнюватися збалансуванням, адже це дає змогу органам місцевого самоврядування врегулювати стан фінансових
ресурсів з базою потреб, тобто збалансувати видатки бюджетів із їх доходами, встановлювати пропорції розподілу коштів між бюджетами різних рівнів [2].
Основним ефективним методом щодо врегулювання соціально-економічних проблем,
є програмно-цільовий. Засновником даного методу є американський економіст Р. Макнамара. Закордонний досвід показує, що програмно-цільовий метод активно використовується
не тільки на національному рівні, а і на регіональному, цим самим демонструючи високу
ефективність порівняно з іншими методами управління доходами місцевих бюджетів.
Грамотно і чітко не продуманий бюджет не буде ефективним для вирішення проблем
органів місцевого самоврядування, не сприятиме стабілізації фінансової системи та забезпеченню економічного розвитку території. Тому, усі майбутні бюджетні проблеми, повинні бути вирішені не в процесі безпосереднього впровадження, а саме на етапі планування.
Розвиток економічного середовища України в сучасних умовах потребує стабілізування загальнодержавних і місцевих повноважень влади, зміцнення місцевого самоврядування
та створення власної фінансової бази громад, яка б формувала умови для їх соціальноекономічного розвитку [3].
Отже, найефективнішим, вважаючи сучасні реалії розвитку місцевих фінансів та
фінансів органів місцевого самоврядування в Україні,є програмно-цільовий метод планування видатків місцевого бюджету, але його реалізація потребує коригування відповідно до
реалій соціально-економічного розвитку та вимог децентралізації.
1. Вінницька О. А., Чвертко Л. А., Корнієнко Т. О. Міжбюджетні трансферти як інструмент
бюджетного регулювання. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 10. С. 31.
2. Реформування місцевого самоврядування – запорука розвитку територіальної громади.
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.rv.gov.ua/sіtenew/maіn/ua/publіcatіon/
content/20903.htm
4. Доходи і видатки місцевих бюджетів: коротко про головне [Електронний ресурс] – Режим доступу
до статті: https://cost.ua/687-revenues-and-expenditures-of-local-budgets/
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ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ
Суб’єктами міжнародного бізнесу можуть виступати окремі особи, підприємства, транснаціональні структурні утворення, міжнародні організації та асоціації, інтеграційні (регіональні)
угрупування та держави. Але саме транснаціональних корпорацій за довгі роки свого розвитку
стали основними генераторами та двигунами крупного міжнародного бізнесу.
Вплив ТНК на світову економіку носить дуалістичний характер. З одного боку, ТНК є
наслідком (продуктом) міжнародних економічних відносин, що динамічно розвиваються, з
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іншого – самі виступають потужним механізмом впливу на них, формуючи нові та видозмінюючи існуючі. Хоча певний вплив ТНК почали відігравати вже в кінці ХІХ ст., протягом
останніх п’ятдесяти років їх вплив особливо динамічно зростає.
З часу свого виникнення міжнародні корпорації зазнали значну еволюцію. Перше
покоління сучасних міжнародних корпорацій представляли головним чином так звані колоніально-сировинні транснаціональні корпорації. В ході першої світової війни і післявоєнний
період набрали силу ТНК, що спеціалізувалися на виробництві озброєнь. На цьому етапі розвитку ТНК не робили такого істотного впливу на світову економіку і відповідні їй світові
господарські зв'язки. Загальне число міжнародних монополій на початок 40-х років XX
століття не перевищувало 300 [1, С.34].
З початку 50-х років міжнародні корпорації починають активні дії із завоювання світових ринків. Цьому сприяла політика лібералізації міжнародних економічних зв'язків, поява
на політичній арені багатьох держав, що звільнилися, світовий споживчий попит, що ріс і
інші чинники. Бурхливий розвиток міжнародних корпорацій, як по їх кількості, так і по
масштабах і об'ємах діяльності сприяв тому, що вони придбали особливе значення і роль в
міжнародній економіці.
Сьогодні основу світогосподарської системи складають близько 500 найбільш потужних ТНК, які володіють практично необмеженою економічною владою. При цьому в промислово-розвинених країнах в кожній галузі домінують два-три супергіганти, які конкурують
між собою на ринках всіх країн. Ці 500 ТНК реалізують 80% усієї зробленої електроніки і
хімії, 95% фармацевтики, 76% продукції машинобудування [2, С.262].
Транснаціоналізація діяльності компанії проходить через ряд етапів. На першому
етапі закордонна господарська діяльність практично мало впливає на положення компанії в
цілому. Вона тільки починає розгортати закордонну економічну діяльність, як правило, у
формі експорту. На цьому етапі компанія юридично прив'язана до однієї держави.
На другому етапі закордонна господарська діяльність набуває відносної самостійності. Діяльність компанії за кордоном вступає в складну систему взаємозалежностей зі всіма
іншими сторонами діяльності компанії, спонукає проводити якісні зміни в діяльності компанії в цілому. Центр міжнародної діяльності переміщується з експорту на закордонне виробництво. Відбувається відділення закордонної діяльності від діяльності на внутрішньому ринку. Це знаходить віддзеркалення в організаційній структурі компанії. Компанія набуває рис
міжнародної.
На третьому етапі росте роль закордонної діяльності компанії. Внутрішній ринок стає
в один ряд з багатьма зовнішніми ринками. Саме на цьому етапі компанія стає дійсно міжнародною із іншими ознаками. Названі три етапи є типовими для процесів інтернаціоналізації бізнесу у всіх країнах, починаючи з США.
Таким чином, ТНК перетворили світову економіку на міжнародне виробництво, забезпечили розвиток НТП у всіх його напрямах: технічного рівня і якості продукції; ефективності виробництва; вдосконалення форм менеджменту, управління підприємствами. Вони діють
через свої дочірні підприємства і філіали в десятках країн світу по єдиній науково-виробничій і фінансовій стратегії, що формується в їх «мозкових трестах», володіють величезним
науково-виробничим і ринковим потенціалом, що забезпечує високий динамізм розвитку.
Зі 100 найбільших компаній світу 52 – транснаціональні корпорації, інші – держави.
Відповідно сформувались сфери, частка ТНК в яких є найвища: прямі зарубіжні інвестиції
(90%); технологічні розробки (80%); світова торгівля (70%); світове промислове виробництво (50%) [1, С. 94].
Що стосується України, то на сьогоднішній день важливим є питання впливу ТНК на
національну економічну систему. Найпривабливішими галузями національної економіки для
іноземних ТНК є харчова і видобувна промисловість, сільське господарство, страхова, фінансова й торговельна сфери. Однією з умов привабливості і діяльності ТНК є наявність важливих чинників зростання виробництва: природних ресурсів, дешевої та якісної робочої сили,
розвиненої регіональної транспортної інфраструктури тощо.
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На початок 2019 року в Україні діяло понад 30 світових ТНК [3], серед яких можна
виділити «Apple», «British Petroleum», «CocaCola», «Danone», «Hewlett Packard», «Huawei»,
«McDonalds Corporation», «Metro Cash & Carry», «Microsoft», «Nestle», «PepsiCo», «Procter &
Gamble», «Samsung», «Shell», «Toyota», «Unilever» тощо. Однак на основну увагу заслуговують ТНК, які займаються виробництвом продукції на території України і, як наслідок,
розвивають промисловий потенціал країни та створюють нові робочі місця.
1. Давидова І.О., Величко К.Ю., Печенка О.І. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник.
Харків: Видавництво «Форт», 2018. 175с.
2. Булик О.Б. Транснаціоналізація суб’єктів міжнародного бізнесу: матеріали ІІІ Міжнародної
науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та
управлінський аспекти» 17-19 березня 2021 р. Ч. 2. Львів: ЛНАУ, 2021. 261-264с.
3. Ярмак О.В. Вплив транснаціональних корпорацій на економіку України. Класичний приватний
університет. Випуск 3(14) 2019. С.46-49. URL:http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/9.pdf (дата звернення
17.04.2021р.).
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Невід’ємною частиною економічних реформ в Україні, її переходу до ринкової економіки, є поступова інтеграція країни в світове співтовариство. Виникає природна необхідність
аналізу та вивчення тих процесів та тенденцій, які відбуваються у світі в умовах глобалізації.
На сьогоднішній день най суттєвіший вплив на міжнародні економічні відносини
чинять такі фактори, як:
– формування на постсоціалістичному просторі нових держав, які ще повною мірою
не усвідомлюють свої інтереси у світовому господарстві і, таким чином, чітко не
визначили свою політику та цілі;
– економічна криза в країнах Східної Європи;
– криза світової фінансово-кредитної системи;
– збільшення обсягів і асортименту міжнародного товарного обміну;
– загострення ресурсної проблеми у світі;
– загострення глобальних проблем
– екологічної, сировинної, енергетичної, продовольчої, демографічної.
– лібералізація зовнішньоекономічної політики майже всіх країн світу;
– зближення економічних рівнів розвитку різних країн;
– зміни в системі міжнародного поділу праці
– місце країни в МПП все менше залежить від її природно-кліматичних умов і все
більше – від «придбаних ресурсів»;
– подолання суперечностей між країнами, що виявляється у визнанні конкуренції
головним фактором, що забезпечує рівновагу внутрігосподарського розвитку;
– процеси регіональної економічної інтеграції, що охопили усі континенти. Їх вплив
на розвиток міжнародних економічних відносин є неоднозначним;
– створення та постійне вдосконалення системи світового і регіонального регулювання міжнародних економічних відносин;
–
формування інфраструктури міжнародних економічних відносин (транспортні
системи, комунікації, глобальні інформаційні мережі).
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Результатом цієї боротьби став економічний поділ світу. Національне виробництво
стало інтернаціональним і набуло багатьох міжнаціональних і міжнародних ознак. Характерною для нього є активізація спільної підприємницької діяльності з широким залученням до
країни іноземного капіталу, формування міжнародних господарських комплексів та виникнення міжнародної власності. Економічні відносини між країнами набули глобального
характеру, стали міжнародними.
Міжнародні зв'язки пронизують більшість національних економік, сприяючи значний
вплив на світову економіку. Базуючись на економіці окремих держав та світовій економіці,
міжнародні економічні відносини залежать від них. Але вони є самостійним явищем, формою існування і розвитку світового господарства, його внутрішнім механізмом.
Як бачимо, економічний розвиток кінця XX століття характеризується зростаючим
впливом глобалізації. Проявляючись у зростанні взаємозалежності економік різних країн,
посиленні відкритості національних ринків, поглибленні міжнародного поділу та кооперації
праці тощо, вона суперечливо впливає на національні економіки та на розвиток сучасного
світового господарства.
З одною боку, розвиток процесів глобалізації дає можливість країнам, передусім
індустріально розвиненим, розширювати їхню участь у системі міжнародного поділу праці,
полегшує доступ до зовнішніх джерел сировини і трудових ресурсів, іншого – глобалізація
загострює конкурентну боротьбу і містить потенційну загрозу для країн з низьким рівнем
економічного розвитку. Останні натрапляють на небезпеку деіндустріалізації, повернення до
застарілих структур національного господарства.
Ця небезпека сьогодні нависла над багатьма постсоціалістичними країнами та країнами, що розвиваються, внаслідок їхньої не конкуренто спроможності. Враховуючи неоднозначний вплив глобалізації на розвиток національної економіки, менш розвинені країни
повинні вживати заходи з метою мінімізації негативного впливу зовнішньоекономічних факторів. Зрозуміло, що реалізація таких заходів буде натикатися на відповідну протидію розвинутих країн, оскільки саме вони одержують найбільший ефект від процесу глобалізації.
Можемо зробити висновок, що сучасні міжнародні економічні відносини постійно та
динамічно розвиваються, змінюються, перебувають у пошуку нових географічних пріоритетів та набувають рис цілісної системи, у якій окремі елементи не тільки взаємозалежні, але й
взаємообумовлені.
1. Ринок праці: навч. посібник / Л. К. Семів, А. Я. Кузнєцова, Н. Є. Рак, І. М. Вознюк-Богів. – К.: УБС
НБУ, 2013. – 231 с.
2. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 – 2015 роки) «Шляхом Європейської
інтеграції» / авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; [Нац. Ін-т стратегічних досліджень, Ін-т екон. 9
прогнозування НАН України, М-во економіки з питань європейської інтеграції України]. – К. : ІВЦ
Держкомстату України, 2014. – 416 с.
3. 1. Політична економія / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін. – Київ: КНЕУ, 2001. – 508 с.
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АНАЛІЗ ПРАКТИК МІЖНАРОДНИХ БІЗНЕС-ПРОЄКТІВ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄС В ІНДУСТРІЇ 4.0
Більшість країн ЄС мають територіально-галузеві диспропорції, які стримують розвиток Індустрії 4.0. На це впливають різноманітні фактори, такі як місцевість, різне бачення
населення щодо регіонального розвитку через його багатонаціональність, різні релігійні
погляди [1]. Мають місце диспропорції у технологічному, інноваційному, промисловому
розвитку регіонів ЄС, неузгоджуваність регіональних політик країн ЄС. Варіантом вирішення цієї проблеми реалізація міжнародних бізнес-проектів зі спрямованістю на усунення
зазначених диспропорцій, підвищення результативності регіональних політик ЄС та їх
адаптацію до процесів Індустрії 4.0 (табл. 1).
Таблиця 1
Міжнародні бізнес-проєкти регіонального розвитку країн ЄС в Індустрії 4.0 [2]
№ з/п

Назва бізнес-проєкту

Опис бізнес-проєкту

1

2

3

Проєкт SMARTY

Проблема: значна розпорошуваність підходів, технологій та галузей
Індустрії 4.0.
Мета: уніфікація бази знань щодо підходів регіонального розвитку.
Територіальне охоплення: 8 країн ЄС.
Сфери діяльності: поширення, комерціалізація та трансфер технологій,
знань, інновацій в Індустрії 4.0 в межах МСБ.
Вихідні результати: понад 60 заходів з дослідження регіональних політик;
26 кращих практик та 8 планів їх регіонального трансферу.

1

2

Проєкт DIGITAL
REGIONS

3

Проєкт InnoHEI

4

Проєкт
PASSPARTOOL

Проблема: адаптації регіональних політик до Індустрії 4.0.
Мета: створити регіональні політики, адаптовані до Індустрії 4.0 в їх
цифровій трансформації.
Територіальне охоплення: 8 країн ЄС.
Сфери діяльності: інноваційні політики Індустрії 4.0.
Вихідні результати: кількість малих та середніх підприємств, що
впровадили цифрові технології до 2022 року має бути не менше 15%.
Проблема: інтеграції фрагментованої кооперації з бізнесом у сфері Індустрії 4.0; сталий розвиток Індустрії 4.0; розвиток дослідницької інфраструктури.
Мета: покращити культуру підприємництва та креативність в регіонах ЄС.
Територіальне охоплення: 7 країн ЄС.
Сфери діяльності: інноваційний розвиток МСБ в Індустрії 4.0 за
сприянням ЗВО; смарт-спеціалізація регіонів.
Вихідні результати: підвищення рівня взаємодії технічних ЗВО та підприємств. Інтеграція інноваційних розробок на базі підприємств-партнерів. 7
міжрегіональних воркшопів, 40 внутрішніх зустрічей учасників проекту.
Проблема: управління інноваційною культурою МСБ у сфері Індустрії 4.0,
“соціальними”, “неформальними” інноваціями.
Мета – стимулювання соціальних, неформальних та відкритих інновацій,
формування методичного інстру- ментарію щодо їх оцінювання.
Територіальне охоплення: 7 країн ЄС.
Сфери діяльності: воркшопи, тренінги, промоакції щодо інструментів
Індустрії 4.0, бізнес-практик та політик регіонального розвитку.
Вихідні результати: підвищення результативності реалізації планів та
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Продовження табл. 1
1

5

2

3
стратегій регіонального розвитку 7 країн ЄС; акцент на “м’який”, тобто
поступовий інноваційний розвиток.

Проблема: падіння частки промисловості у ВВП країн ЄС через
перенесення виробництва в Азію; розробка заходів щодо її зростання через
перехід до Smart Industry.
Мета: збільшення кількості кластерів, що беруть участь у реалізації проєктів Індустрії 4.0, за допомогою покращення регіональних та національних
Проєкт INNO Industry політик.
Територіальне охоплення: 10 країн ЄС.
Сфери діяльності: інноваційні процеси, діжджиталізація, Smart Industry у
регіонах.
Вихідні результати: виокремлення 30 кращих практик кластеризації та
Індустрії 4.0.

Отже, як бачимо з табл. 1, зазначені міжнародні бізнес-проєкти спрямовані на адаптацію регіональних політик до процесів Індустрії 4.0. Їх досвід щодо посилення інтеграції ЗВО,
МСБ, науково-дослідних центрів та регіональних органів влади (“чотирикутник” інновацій),
кластеризації за смарт-спеціалізацією регіонів можуть перейняти вітчизняні підприємціінноватори та органи державної влади, адже у регіональному розвитку Індустрії 4.0 вони
мають значні проблеми.
Так, за останні 5 років було створено понад 20 стратегій, проте вони досі є не виконані [3]. Також з 2016 року існує понад 10 ініціатив 4.0, але вони також існують виключно на
папері. За програмою Digital Agenda Ukraine виконано лише 10% ініціатив.
Україна має великий потенціал у розвитку Індустрії 4.0. Проте перед цим необхідно
пройти складний шлях та здійснити ряд важливих заходів, таких як: налагодити взаємодію
між ЗВО, бізнесом та урядом країни, пріоритизації розвитку ІТ-сектору, створити комфортне
інноваційне середовище для українських винахідників, участь у європейських та міжнародних бізнес-проектах щодо Індустрії 4.0 та ін.
1. Global Industry 4.0 Market Estimated to Reach USD 210 Billion by 2026. URL:
https://www.fnfresearch.com/news/global-industry-40-market-revenue-will-likely-exceed.
2. Програма Interreg Europe. URL: https://www.interregeurope.eu/
3. Стратегія розвитку «Індустрія 4.0». URL: https://mautic.appau.org.ua/asset/42:strategia-rozvitku-4-0v3pdf
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ПЕРСПЕКТИВНІ ВИДИ ТУРИЗМУ МІСТА ОДЕСА
Розвиток туризму в Україні є однією з найперспективніших сфер діяльності національної економіки, який дозволяє забезпечувати значний внесок у вигляді нових робочих місць,
збільшення надходжень від зовнішньоекономічної діяльності та поповнення державного
бюджету через сплату податків [1]. Але в період нестабільної економіки в країні туристична
галузь увійшла до кризового становища, яка стала найглибшою в її історії, а виходитиме з
неї не один рік.
Як наслідок, в основному через пандемію, туроператори України почали більш
пильно придивлятися на внутрішній ринок та окремі види туризму, які до 2020 року були не
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дуже популярними. В результаті, вже сьогодні туристичні менеджери можуть запропонувати
мандрівникам нові, чи цілком оновлені туристичні продукти для внутрішнього відпочинку.
Відхід від орієнтації тільки на морський відпочинок, який запровадили нещодавно, дає
можливість зацікавити потенційного відвідувача та втримати його в межах України.
Одним із найбільш перспективних туристичних регіонів України є місто Одеса, яка
може запропонувати туристам широкий вибір екскурсійних послуг, розроблені нові маршрути за різними видами туризму, які можуть стати найбільш перспективними та популярними в
період пандемії.
До найбільш перспективних видів туризму Одещини у період пандемії COVID-19 та
постковідного періоду слід віднести усі види туризму, визначені Законом України «Про
туризм» [2], крім гірського та мисливського.
Але, враховуючи недосконалість визначень видів туризму у Законі [1], вважаємо за
доцільне сформулювати інші назви видів туризму, які найбільш вагомі для міста Одеса
сьогодні та на близьку перспективу:
1. Пляжний та спортивно-оздоровчий.
2. Медичний та лікувальний.
3. Гастрономічний.
4. Морський.
5. Культурно-пізнавальний.
Пляжний відпочинок – найбільш поширений вид туризму в Одесі, оскільки має місце
300 км. Піщаного пляжу морського та лиманного походження.
Лікувально-оздоровчі подорожі та медичні поїздки на узбережжя Одеського узбережжя Чорного моря також є перспективними. Лікувальні грязі, ропи лиманного походження,
мінеральні води, наявність спеціалізованих закладів розміщення (санаторії, профілакторії,
пансіонати) – це все пропонує курорт для туристів, які мають на меті покращити своє здоров’я та відпочити в Одесі. Загалом, практика тимчасової міграції людей з метою лікування
всередині країни та поза її межами була і до періоду карантину в Україні. Наразі такий вид
туризму стає все більш корисним для мандрівників.
Такі види туризму як культурно-пізнавальний завжди будуть популярними в місті
Одеса. Велика кількість історичних та архітектурних пам’яток світового значення, скульптури та статуї, музеї різного напряму, охоронні території різного рівня заповідання, унікальна
місцева культура та історія привертають увагу багатьох туристів.
Гастрономічний туризм також сьогодні набуває все більшого поширення. Одеса є не
тільки однією з основних гастрономічних дестинацій України, а й місцем проживання багатьох національностей, народів, кожен з яких має свою культуру життя, культуру мовлення, а
також культуру їжі. Також важливою складовою розвитку гастротуризму є наявність у міста
великих винних заводів, закладів харчування, вино-гастрономічні фестивалів тощо.
Важливим і перспективним для Одеси є морський туризм. Сьогодні існує ціла низька
проблем, завдяки яким цей вид туризму знаходиться у складній ситуації, однак є сенс, маючи
найбільший порт України на наявну водну базу, повернути його як мінімум до рівня років
СРСР.
Культурно-пізнавальний туризм має також великі перспективи щодо розвитку в містімільйонері.
Розглянувши перспективні в наш час види туризму, можна зробити висновок, що
внутрішній туризм України успішно розвивається, але, на жаль, досі повністю не розкрито
весь потенціал багатьох туристичних регіонів, у тому числі й такого багатогранного міста як
Одеса.
1. Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://www.dw.com/uk/yak-pandemiia-vplynula-na-vnutrishnii-turyzm-v-ukraini/a-57063848
2. Закон України «Про туризм» [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text
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ПРОЄКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ У РОБОТУ МУЗЕЇВ
ТА ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ М.ОДЕСИ ТА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до розпорядження адміністрації Міжрегіональної академії управління
персоналом від 17.04.2017 року, про впровадження у структурних підрозділах наукових інноваційних проєктів, портфелів, інкубаторів, кластерів, технопарків. Отже, на виконання даного розпорядження, адміністрацією Одеського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», було прийнято рішення вченою радою, доручити кафедрам долучитися до виконання розпорядження
Міжрегіональної академії управління персоналом.
Постановка проблеми. Було проведено ретельний аналіз зовнішнього середовища з
цього приводу, виявлено ризики та визначено стейкхолдерів у конкретному місці та регіоні.
У наслідок чого було ухвалено колективне рішення створити – Проєкт. Таким чином кафедра
«Управління, фінансів та адміністрування» та кафедра «Право» розробили пропозиції зі створення проєкту «Впровадження інноваційних методів у роботу музеїв та туристичних фірм
м.Одеси та Одеської області» на період з 2017 до 2022 рр. Даний проєкт має два напрямки
«Туризм» та «Музеї» першим напрямом займалася кафедра «Управління, фінансів та адміністрування», другий напрям було віддано на відкуп кафедрі «Право». З метою залучення
студентської молоді Одеського інституту МАУП та прояву наукових й світоглядних
інтересів студентів до туристичної й музейної інфраструктури міста та регіону.
Викладення основного матеріалу. До даного Проєкту було долучено за напрямом «Туризм» туристичну компанію ТОВ «Друзі» м.Одеса, в наслідок був укладений договір про
співпрацю між Одеським інститутом МАУП та ТОВ «Друзі» про практику, стажування й
працевлаштування студентів. За напрямом «Музеї» кафедрою «Право» було ініційовано
укладення договору між Одеським інститутом МАУП та Одеським історично-краєзнавчим
музеєм, про співпрацю щодо відвідування музею студентами та проходження практики
студентами практики на його базі, та використання інноваційних технологій музею у науковій діяльності Одеського інституту МАУП [1, с. 523]. В період до 2020 року даний Проєкт
розвивався в площині співпраці між сторонами договірних відносин. Корективи у співробітництво було внесено ситуацією пандемії корона вірусу COVID-19, локдаунами – частковим
закриттям суб’єктів господарювання, музею, закладів вищої освіти на карантин та переведенням на дистанційну роботу [2, с. 307].
Слід зазначити, що в умовах пандемії СОVID-19, учасники Проєкту у дистанційному
режимі разом з Одеським історично-краєзнавчим музеєм проводили дистанційні інтернет
екскурсії містом, та за тематичними напрямками в Скайп, Зум, Ютубі, до речі такі дистанційні екскурсії мають попит серед студентів та відвідувачів. В Одеському історично-краєзнавчому музеї було встановлено інноваційні скрін-панелі з інформативним переліком екскурсій де відвідувачі можуть обрати собі екскурсію за смаком. Студенти Одеського інститут
МАУП проходять виробничу практику на базі цього інноваційного музею, у свою чергу
викладачі кафедр впроваджують інноваційні методи та методики в навчальний процес:
науково-методичні комплекси, опорні конспекти лекцій, лабораторні работи та інше [3, с.
280]. За період впровадження – Проєкту керівником Проєкту від кафедри «Управління,
фінансів та адміністрування» проводилася узагальнена робота з організації напрямів («Туризм» та «Музеї»), особлива увага приділялася та найбільшим успіхи були досягнуті в сфері
музейного напряму, оскільки керівником групи були проведені виступи на круглих столах та
проведені екскурсії в музеї, зокрема в інноваційному дистанційному візуальному форматі в
Одеському краєзнавчому музеї [5, с. 15]. За період з 2018 до 2021 року було апробовано низку заходів і методів з туристичних та музейних проєктів у вигляді виступу та публікації статті керівників Проєкту «Проєкт створення та функціонування програми співпраці туристичної
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та музейної індустрії в Одеському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» у збірнику наукових
праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції до дня науки України
«Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті» в 2020 році [4, с. 164].
Силами Одеського інституту текст екскурсії по Музею «Степова Україна» перекладено англійською та болгарською мовами, саме для туристів з цих країн. В межах Проєкту
підготовлений дайджест інноваційних методів в роботі музеїв світу та у 2019 році поданий у
відповідний відділ Одеського історично-краєзнавчого музею [6, с. 45]. У 2020-2021 році керівником напрямку «Музеї» було проведено заходи, присвячені історичним аспектам, на
телебаченні та в соціальних мережах «Facebook, Telegram, Instagram», де були розміщені
відповідні матеріли за напрямком «Історія Одеси та музеїв» [7, с. 123]. На теперішній час
керівник напрямку «Туризм» разом з кафедрою «Управління, фінансів та адміністрування»
впроваджують у діяльність кафедри інноваційні методи з підготовки студентів до Всеукраїнських студентських конкурсів та олімпіад за спеціальностями з дисциплін у дистанційному
режимі [8, с. 37].
Висновки. Таким чином, слід зазначити впровадження Проєкту, дало змогу Одеському інституту МАУП, імплементувати в діяльність кафедр інноваційні методи, щодо науковометодичних комплексів, лабораторних робіт, тестів, контрольних робіт, лекційних та семінарських занять в умовах локдауну, корона кризи та невизначеності. Слід вказати, щодо подальших досліджень та імплементації інноваційних методів в науково-практичну діяльність
Одеського інституту МАУП, цей напрямок розвиту Проєкту є досить перспективним й
доказав свою доцільність та ефективність вже на теперішній час.
1. Kramskyi S. O. The Method of project team formation on the example of the ship’s crew. Blue Eyes
Intelligence Engineering and Sciences Publication’ for the purpose of publication in the ‘International Journal of
Innovative Technology and Exploring Engineering’ 2019. 8(10). Р. 521-526.
2. Крамський С. О. Проведення імітаційного моделювання виконання туристичних проєктів на основі
GERT-мережі. Mат. XV МНПК "Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави". 2019. С. 304-313.
3. Kramskyi S. O. Wheel working system in a team: relationship between different personnel in a marine
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АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ
Державний борг є важливою складовою економік більшості країн світу. На сьогоднішній день практично неможливо знайти таку державу, яка б не мала запозичень та була б
спроможною обходитися без них. Якщо ефективно використовувати запозичення, то вони
можуть бути саме позитивним чинником економічного зростання. Проте потрібно врахову132

вати, що зростання обсягу заборгованості України суттєво стримує її економічний розвиток,
може призвести до економічної кризи та порушити макроекономічну стабільність. Тому
постійне проведення спостережень за обсягом та структурою державного боргу, його
погашення та обслуговування на сьогоднішній день є актуальною темою.
Аналіз динаміки державного боргу в Україні, яка представлена на рис.1, свідчить про
те, що зберігається тенденція до зростання державного боргу країни. Так протягом 2015-2020
рр. державний борг України збільшився на 979 755,4 млн. грн., що є майже у 2 рази більше у
гривневому вираженні.

Рис.1 Динаміка державного боргу України (млн. грн.) [1]

Таблиця 1
Склад державного боргу України (млн. грн.) [2]
Державний зовнішній
борг
Державний внутрішній
борг
Гарантований державою
зовнішній борг
Гарантований державою
внутрішній борг
Всього

2017

2018

2019

2020

на 28.02.2021

Відхилення
(2020/2017)

1 080 310

1 099 408

931 874

1 258 522

1 237 950

178 212

753 399

761 089

829 495

1 000 710

1 025 736

247 311

294 685

297 810

227 574

260 413

251 105

-34 272

13 280

10 320

9 353

32 237

38 172

18 957

2 141 674

2 168 627

1 998 296

2 551 882

2 552 963

410 208

Склад державного боргу України наведено у табл.1, за такими складовими відбулося
збільшення: державний зовнішній борг, державний внутрішній борг, гарантований державою
внутрішній борг. Гарантований державою зовнішній борг зменшився на 34 272 млн. грн.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, державний борг – це сумарна сума боргових зобов’язань держави з повернення та непогашення отриманих позик станом на звітну
дату, які виникають внаслідок запозичень держави.
Одним із показників що характеризують стан державного боргу України є відношення
суми державного боргу України до ВВП (рис. 2).
Аналіз рис. 2, показує, що у 2017 р. та станом на 28.02.2021 р. відбулося однакове збільшення частки державного боргу до ВВП, а найменшого значення вона набула у 2019 р. – 50,3%.
Аналізуючи темпи зростання державного боргу за досліджуваний період, можна дійти
до висновку, що державні запозичення мають чітку тенденцію до зростання. Ці кошти не
спрямовувалися на модернізацію економіки та не сприяли економічному зростанню, а
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сприяли тому, що може виникнути ситуація, коли саме погашення боргів і відсотків по них
може лягти великим тягарем на економіку України.

Рис.2 Динаміка державного боргу України до ВВП, %
На мою думку, причинами виникнення в Україні державного боргу є:
–
Дефіцит держбюджету;
–
Політична та економічно-соціальна кризи;
–
Анексія Автономної Республіки Крим та на сході країни військовий конфлікт;
–
Велика залежність від імпорту енергоресурсів;
–
Суворий інвестиційний клімат;
–
Недіюче залучення кредитів та відсутність належного контролю за цим
процесом.
Також варто зазначити, що на процеси у всіх сферах життя держави впливає саме
державний борг та його обсяги. На сьогодні зовнішні займи держави спрямовані переважно
на покриття державного дефіциту, а також на погашення попередніх заборгованостей, а це,
призводить до погіршення матеріального забезпечення життя населення.
1. Міністерство фінансів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk
2. Офіційний веб-сайт: Ціна держави. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://cost.ua/budget/expenditure/elements/
3. Міронова Л.О. Бюджетний процес: сутність, стадії здійснення та методи управління / Л.О. Міронова,
В.Є. Дем’яненко, М.І. Буряк М.І. // Вісник ДДФА: Економічні науки. – Дніпропетровськ: 2012. – №2 (28). – с.
127-133.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
В умовах жорсткої конкуренції визначальну роль відіграє правильно побудована
цінова політика. Грамотний аналіз рівнів цін із орієнтиром на детальне дослідження
сегменту споживачів дає підприємцю можливість забезпечення стабільного попиту на його
товари чи послуги, а також здійснює позитивний вплив на його фінансові результати.
Нівелювання цього фактора у діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, незалежно від
його масштабів, може призвести до збитковості його діяльності навіть за звичних умов
відносної економічної стабільності,. Що вже казати про складну економічну кон’юнктуру,
викликану спалахом пандемії COVID-19, що вже другий рік продовжує ліквідувати найменш
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конкурентоспроможних представників малого й середнього бізнесу. Пандемія та пов’язані з
нею карантинні обмеження стали причиною багатьох змін для бізнесу, зокрема і в процесах
ціноутворення. Тому мета дослідження пов’язана з аналізом основних чинників, що вплинули на тенденції ціноутворення.
З початку 2020 року у світі запроваджувалися жорсткі карантинні обмеження, (в
Україні, починаючи з 12 березня), обмеження стосувалися усіх громадських закладів, окрім
магазинів з товарами першої необхідності [1]. Під заборону потрапили: заклади харчування,
торгівельно-розважальні центри, освітні заклади, продовольчі магазини, ринки тощо. І хоча
карантинні заходи запроваджувались лише строком на 3 тижні, до сьогодні в Україні
присутні обмеження, щоправда з періодичним їх переглядом та змінами. Тож, перед підприємцями країни постало нагальне питання: або адаптація до умов, що склалися, або закриття
бізнесу. Одним із можливих рішень стала організація роботи в онлайн-режимі, тобто перехід
бізнес-діяльності до інтернет-середовища. Діджиталізація малого та середнього бізнесу (яка
звісно потребує грошових вкладень), а також скорочення обсягів діяльності внаслідок епідеміологічних обмежень призвели до зростання рівня безробіття (на сьогодні приріст числа
безробітних складає +58 183 ос., влітку 2020 р. даний показник був більшим майже втричі)
[2]. З огляду на скорочення доходів населення та карантинні обмеження в цілому можна
відзначити зміну в структурі покупок населення. Так, наприклад, середній чек на АЗС, що у
жовтні 2019 року становив 285 грн. (без ПДВ) станом на травень 2020 знизився на 22,18% до
відмітки 221 грн. (без ПДВ). Вартість середнього чеку на одяг та взуття також знизилась з
911 грн. у квітні 2020 року, до 659 грн. (без ПДВ) у липні. Натомість цей показник демонструє
позитивну динаміку в таких галузях, як продукти харчування, аптеки, Інтернет торгівля [2].
На товари першої необхідності можна спостерігати значний рівень росту попиту, особливо в
періоди початку введення більш жорстких обмежень. Ціни на ці товари зростали під впливом
ажіотажного попиту, проте зниження такого ажіотажу з часом призводить до відносної стабілізації цін з урахуванням загального рівня інфляції [5].
Згідно із опитуванням інституту економічних досліджень, 57 % опитаних суб’єктів
підприємницької діяльності відмітили значне зменшення попиту на їх товари чи послуги [3].
Зазнаючи збитків від скорочення обсягів реалізації, підприємства змушені підіймати ціни для
покриття витрат. Водночас, частка населення, відправлена у відпустку без збереження заробітної плати, неспроможна відповідати такому рівню цін, і тому, значно скорочує власні витрати. На сьогодні, враховуючи ситуацію із захворюваністю, зняття карантинних обмежень у
повному обсязі не видається можливим. Це означає, що потрібно шукати методи, застосовувати цінові стратегії, що допоможуть втримати попит на товари та послуги. Ситуація, коли
ціни на певні категорії товарів чи послуг встановлювалися інтуїтивно не буде працювати.
Варто зосередити зусилля на дослідженні потреб споживачів, які в період карантину зазнали
змін, а для залучення та утримання покупців/клієнтів широко застосовувати механізми особистих електронних комунікацій зі споживачем, системи індивідуальних бонусів та знижок,
створювати відкриті інформаційні ресурси для інформування про асортименти та ціни на
товари чи послуги. Звісно організація таких заохочувальних систем та їх реалізація потребує
додаткових вкладень. Тож, на тлі споживацької чутливості до цін, перед підприємцями
постає проблема обрання методики ціноутворення: з орієнтиром на покриття всіх власних
витрат і відображення позитивного фінансового результату підприємства чи з орієнтиром на
задоволення платоспроможності та потреб споживачів [4]. Тож при пошуку балансу між
цими двома підходами варто пам’ятати про аналіз беззбитковості, аби уникнути негативних
наслідків, а визначення прийнятного рівня рентабельності залежатиме вже від цілей підприємця. У будь-якому випадку сучасні умови вимагають безперервного контролю ситуації
та прийняття оперативних рішень, як організаційних, управлінським, так і зокрема цінових.
1. Постанова КМУ «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2»
№ 215 від
11.03.2020 р.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-п#Text
2. Економіка карантину / Рейтинг. URL: https://q.rating.zone/
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URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/202.pdf
4. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Ділова активність в Україні під час
COVID-19.
2021.
16 с.
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ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ
Фіскальна децентралізація – це процес делегування повноважень місцевому самоврядуванню щодо прийняття рішень у сфері бюджетного регулювання соціально-економічного
розвитку регіонів, який виявляється у фіскальній незалежності органів місцевого самоврядування приймати рішення щодо формування бази оподаткування, визначення ставок відповідних місцевих податків та зборів, введення податкових стимулів для галузей економіки на
регіональному рівні, а також формування структури видатків для надання суспільних благ
населенню [1].
Аналіз наукових підходів провідних економістів в сфері міжбюджетних відносин
дозволяє стверджувати, що фіскальна децентралізація має як переваги, так і недоліки:
Таблиця 1
Аналіз переваг та недоліків фіскальної децентралізації
Переваги фіскальної децентралізації
Наближеність органів місцевого самоврядування до населення та безпосередня взаємодія з ним дозволяють якісно
та обґрунтовано задовольнити соціальні потреби населення
на місцевому рівні [2, 3]
Забезпечення обґрунтованого розподілу фінансових ресурсів між окремими територіальними утвореннями, а також
фінансування в повному обсязі соціальних та інвестиційних проектів і програм на підвідомчій території [4]
Забезпечення макроекономічної стабільності на місцевому
рівні та фінансової самостійності місцевих органів влади
щодо фінансування покладених на них функцій і задач,
враховуючи чітке розмежування видаткових повноважень
між різними рівнями управління [4, 5]
Зростання компетенції та кваліфікації місцевих органів
влади в процесі вирішення поточних і стратегічних задач
на регіональному рівні, посилення відповідальності місцевих органів влади та управління, а також підвищення продуктивності функціонування бюджетної системи шляхом
забезпечення підзвітності місцевої влади своєму населенню [3, 4]
Сприяння підтримці підприємницької активності та
зростанню інвестиційних можливостей місцевих органів
влади та управління щодо соціально-економічного розвитку регіонів [4]

136

Недоліки фіскальної децентралізації
Зниження рівня контролю над формуванням
та ефективністю розподілу бюджетних коштів
[4]
Зростання міжрегіональної диференціації чистих фіскальних вигід – різниці між обсягом
одержуваних вигід від надання суспільних
благ і рівнем здійснюваних податкових платежів, що призводить до порушення принципу
територіальної справедливості, який передбачає наявність рівного доступу до суспільних
благ незалежно від їх географічного розташування [4]
Зниження пріоритетів державних органів влади та управління в наданні інфраструктурних
інвестицій, зниження ефективності реалізації
бюджетної політики на місцевому рівні [4]

Обмеження державних органів влади та управління в вирівнюванні дохідних та видаткових
частин бюджетів місцевого самоуправління,
регулюванні соціально-економічних диспропорцій розвитку регіонів [4]

На підставі аналізу наведених підходів можна дійти висновку, що фіскальна децентралізація має більше ключових переваг, ніж недоліків, отже необхідно здійснити певні кроки
щодо впровадження таких заходів в Україні.
На жаль, в Україні процес децентралізації розвивається повільними темпами. Стратегічним напрямом розвитку державної податкової політики стало запровадження в 2014 р.
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні [6]. Для реалізації цієї концепції була прийнята Державна стратегія регіонального
розвитку на період до 2020 р. [7], яка передбачала, зокрема, заходи щодо здійснення бюджетної децентралізації.
У 2015 р. Указом Президента України було затверджено Стратегію сталого розвитку
«Україна-2020» [8], одним із напрямів якої було передбачено децентралізацію та реформу
державного управління. Однак реформи фіскальної децентралізації України не дали значних
позитивних зрушень, сукупно набувши негативного ефекту.
Враховуючи наведене, стратегічними орієнтирами податкової політики на регіональному рівні мають стати [9]:
· розроблення та реалізація Стратегії податкової політики регіонів, яка має бути
прийнята після затвердження Стратегії податкової політики держави;
· запровадження принципу фіскальної (податкової) децентралізації в структуру
податкового законодавства;
· надання регіонам права (за згодою Верховної Ради України) впроваджувати регіональні надбавки до чинних ставок загальнодержавних податків, які надходять до
місцевих бюджетів, з урахуванням потреб регіонів у фінансових ресурсах і показниками соціально-економічного розвитку регіонів;
· надання регіонам права (за згодою Верховної Ради України) впроваджувати
місцеві податки та збори з урахуванням потреб регіонів у фінансових ресурсах і
показників соціально-економічного розвитку регіонів.
1. Децентралізація в Україні [Електронний ресурс] / Редакція станом на 2018 р. – Приходько В.
П.,
Єгорова О. О. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/19803/1/Децентралізація_для%20сайту.pdf.
2. Oates W.E. Fiscal Federalism / W.E. Oates. – New York, 1972. – 318 p.
3. Бурматова О.П. Бюджетная децентрализация как организационная основа системы местного
самоуправления / О.П. Бурматова, Т.В. Сумская // Вестник НГУ. Сер.: Соц.-эконом. науки. – 2007. – Т. 7. –
Вып. 3. – С. 223-231.
4. Усков И.В. Децентрализация как основа становления финансово- самостоятельных местных
органов власти / И.В. Усков // БизнесИнформ. – 2012. – № 3. – С. 107-111.
5. Кузьминчук Н.В. Забезпечення фінансово-бюджетного регулювання розвитку регіонів: підходи,
методи, напрямки реалізації: монографія / Н.В. Кузьминчук. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 624 с.
6. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р // Офіційний вісник
України. – 2014. – № 30. – С. 18.
7. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова
Кабінету Міністрів від 6 серпня 2014 року № 385 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 70. – С. 23.
8. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12 січня 2015
року № 5/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 4. – С. 8.
9. Регіональні аспекти митно-податкової політики : монографія / кол. авт. В. Ф. Тищенко, О. Є.
Найденко, В. В. Карпова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. (Укр. мов.)
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Поточна економічна криза переважно зумовлена початком пандемії COVID-19 безумовно відіграє та буде відігравати найближчим часом визначну роль. ЇЇ прояви у економічному розвитку стали очевидними вже у 1 кварталі 2020 року. Однак, окрім аналізу загальноекономічного впливу, важливо також аналізувати прояви кризи на регіональному рівні, що
дає змогу як регіональним (місцевим) органам влади, так й загальнодержавним розробляти
дієві інструменти підтримки. З даної точки зору важливо чітко розуміти на які саме аспекти
економічного розвитку кризи має ключовий вплив, та чи є такий вплив рівномірним за різними галузями та сферами економічного розвитку.
Проблемі оцінювання стану бізнес-середовища приділяється значна кількість уваги.
Зокрема, Бут В., Важинський Ф.А., Коломієць І.Ф., Веселовський А.І., Александров О.С., Орлик В.В., Лісова Е.В. Матросова Л,М., Пруднікова Л.О. та багато інших фахівців приділяли
увагу вивченню проблеми стану економічного розвитку в цілому та впливу пандемії коронавірусу та локдауну. Однак, основним недоліком більшості з них можна назвати те, що їх часом складно провести з точки зору оперативного аналізу та доступності відкритих даних [1].

Рис. 1. Індекс промислової продукції Сумської області 2019-2020 рр. [3]

Враховуючи проведений аналіз публікацій нами було встановлено суттєве різноманіття як способів (підходів) аналізу економічного регіонального розвитку, так і оцінювання
впливу на нього пандемії коронавірусу.
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Рис. 2. Індекс реальної заробітної плати Сумської області 2019-2020 рр. [2]

Ми пропонуємо провести аналіз регіонального стану економічного розвитку за такими базовими напрямами аналізу на прикладі Сумської області:
1) Промислове виробництво (за допомогою індексу промислової продукції, рис. 1)
2) Доходи громадян (за допомогою індексу реальної заробітної плати, рис. 2)
3) Торгівля внутрішня (через показники обороту реалізованої промислової продукції
та обороту роздрібної торгівлі)
4) Торгівля зовнішня (через обсяг експортно-імпортних товарних операцій та сальдо
торгівлі)
5) Територіальний рух (через пасижирообіг та вантажообіг)
6) Фактор COVID-19 (за допомогою відношення кількості померлих від COVID-19
відносно загальної кількості померлого населення регіону).
У підсумку дослідження варто зазначити, що наш аналіз як підтвердив очікування
багатьох щодо серйозного негативного впливу локдауну та пандемії на економічний розвиток регіону (ми це бачимо за показниками: індексу промислової продукції, обсягу реалізованої промислової продукції і звичайно вантажообігу та пасажирообігу). В той же час ми
спостерігаємо в цілому нейтральний вплив кризи на такі показники як обсяг експортноімпортних товарних операцій та стабільність обороту роздрібної торгівлі.
1. Бут В. Вибір методів діагностування розвитку економіки регіону. Державне будівництво. 2014. №
1. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_1_15
2. Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у Сумській області у
2020 році у Сумській області. Головне управління статистики у Сумській області. 2021. – URL:
http://sumy.ukrstat.gov.ua/?menu=361&article_id=11862
3. Індекси промислової продукції за видами діяльності у Сумській області. Головне управління
статистики у Сумській області. 2021. – URL: http://sumy.ukrstat.gov.ua/?menu=383&level=3
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН В УКРАЇНІ
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
Державне регулювання цін є діяльністю держави, яка спрямована на встановлення і
збереження такого рівня цін, який забезпечував би рентабельну діяльність суб’єктів господарювання, паритет цін різних галузей народного господарства, реальність заробітної плати,
стійкість валюти, виключення зловживань монополістів та інші економічні параметри в
державі. [3, с. 68]
Л. О. Шкварчук справедливо зауважує, що державне регулювання цін – це не разовий
акт встановлення рівня цін, їх динаміки і співвідношення, а комплекс заходів щодо активізації всіх ціноутворюючих факторів. [9, с. 81]
Основні принципи встановлення і застосування цін на товари і тарифів на послуги, а
також організації контролю за їх дотриманням на території України визначаються Законом
України «Про ціни і ціноутворення» та іншими законодавчими і нормативними документами. Дія цього Закону поширюється на всі підприємства та організації незалежно від форм
власності і підпорядкування. Згідно з цим Законом в економіці України застосовуються
вільні, державні фіксовані і державні регульовані ціни і тарифи, а також контрактні ціни. Дії
держави щодо регулювання цін можуть бути короткостроковими і довгостроковими.
Необхідно акцентувати увагу, що у порівнянні з попереднім Законом України «Про
ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 року № 507, на превеликий жаль, державна політика
у сфері ціноутворення (принаймні її законодавче закріплення) за 22 роки не змінилася,
оскільки у новому Законі 2012 року продубльовані положення Закону 1990 року, окрім першого пункту.
Одним із найважливіших завдань прямого державного регулювання цін є забезпечення такого співвідношення монополії і конкуренції, яке не приводить до руйнівних наслідків в
економіці. Відповідно до Закону України «Про обмеження монополізму і недопущення
недобросовісної конкуренції», монопольним визнається положення суб’єкта господарювання, частка якого на ринку певного товару перевищує 35%. Зловживання монопольним
становищем на ринку розглядається як правопорушення. [7, с. 105]
Кабінет міністрів встановив на час карантину державне регулювання цін шляхом
декларування цін на 10 продуктових товарів і 20 засобів індивідуального захисту, а також на
лікарські засоби і понад 10 видів антисептиків.
До переліку соціально значимих товарів уряд вніс гречку, цукор, пшеничне борошно
вищого ґатунку, макаронні вироби (вермішель із борошна вищого ґатунку), пастеризоване
молоко в плівці жирністю 2,5%, житньо-пшеничний хліб, яйця категорії С1, тушку курячу,
мінеральну воду без газу, вершкове масло жирністю 72,5%.
Із засобів індивідуального захисту до переліку включили одноразову медичну шапочку, медичну маску, медичні рукавички стерильні та нестерильні, одноразові бахіли, медичний бинт тощо. [5]
З 18 травня 2020 року компанії зобов’язані декларувати зміни роздрібних цін у разі їх
збільшення на п’ять або більше відсотків. Декларування цінових змін здійснюється в
електронному вигляді шляхом подання відомостей до Держпродспоживслужби.
Варто було б внести певні зміни до цієї Постанови – це скоротити терміни декларування збільшення роздрібних цін, оскільки на них напряму впливають оптові ціни. Наприклад, у разі підвищення цін постачальника на 15%, у роздрібній торгівлі такий товар зможе
з’явитися лише через 30 днів після декларування. Враховуючи, що строки зміни постачаль140

ником цін не регламентовані законодавством, то роздрібний торговець не може належним
чином зреагувати на зміну оптово-відпускної ціни. Також вагомою причиною є короткий
строк придатності певних товарів. [2]
Уряд повернув державне регулювання цін на газ на період до завершення карантинних обмежень або поточного опалювального сезону. Ціну на газ обмежать на рівні 6,99 грн
за кубометр. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. [8]
Досвід минулих років та адміністративне втручання в ціноутворення в аграрній галузі
призвели, як вважають експерти ринку, до зниження дохідності та мінімальної рентабельності виробників. Цінове регулювання спотворювало конкуренцію та дозволяло залишатися в
бізнесі менш ефективним підприємствам з вищою собівартістю. Встановлення цін державою
також мало негативний вплив на інвестиційну привабливість виробників тих товарів, ціни на
які регулювалися, адже воно обмежувало рентабельність інвестицій. В свою чергу, це
нерідко перешкоджало модернізації виробництва. [1]
Отже, участь держави у регулюванні процесів ціноутворення забезпечує досягнення ряду соціальних, економічних, екологічних та інших переваг, що здебільшого мають загальносуспільне значення, та не можуть бути досягнуті при використанні механізмів вільного ринкового ціноутворення. Водночас, будь-яке втручання держави у функціонування ринкової
економіки, а особливо у цінову сферу, вносить відповідні викривлення у процеси суспільного відтворення, що може мати і негативні наслідки. Зокрема, фіксація цін чи обмеження їх
зростання на товари першої необхідності, та одночасне штучне завищення цін на інші групи
товарів (із застосуванням акцизів і непрямих податків) змінює пропорції розподілу національного доходу між галузями економіки, обмежує підприємства відповідних галузей у
можливостях здійснення інвестиційної діяльності, розширення виробництва, удосконалення
та підвищення якості існуючих видів товарів. [6, с. 151]
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ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Ефективний розвиток належного управління та демократії на місцевому та регіональному рівнях є одним із ключових пріоритетів місцевих та регіональних органів влади. Належне управління, яке є відповідальним веденням державних справ та управління держав141

ними ресурсами, включає принципи участі громадян, етичної поведінки, верховенства права,
прозорості, надійного фінансового управління та підзвітності. Комітет уряду відповідає за
правові та політичні питання, що стосуються ефективного розвитку належного врядування та
демократії на місцевому та регіональному рівнях. Зокрема, він розглядає питання, пов'язані з
функціонуванням місцевих та регіональних органів влади, такі як участь громадян, державні
фінанси, транскордонне та міжрегіональне співробітництво та електронна демократія.
Принципи державного та регіонального управління – це його позитивні закони, які
відомі науці та практиці, закріплені в правових нормах або являють собою узагальнення
правових норм, що застосовуються в державі.
Виокремлюють такі групи принципів державного управління:
1) соціально-політична – демократія, участь населення в адміністративній діяльності
держави (національність).
Суспільно-політичні принципи є найбільш загальними принципами державного управління. Вони поширюються на всі види виконавчої та адміністративної діяльності, а також
на всі адміністративні структури, що діють у державі. Одним з найважливіших соціальнополітичних принципів є демократія.
2) організаційні принципи побудови апарату державного управління – галузеві, функціональні, територіальні. Принцип розгалуження реалізований у такій структурній конструкції, в якій однорідні за характером діяльності об’єкти закріплені за відповідним органом
управління та утворюють сферу їх адміністративної діяльності. Компанії, які здійснюють
управління на галузевій основі, зазвичай називаються галузевими суб’єктами державного
управління.
3) організаційні принципи функціонування (діяльності) апарату державного
управління – нормативна діяльність, однобічність, колегіальність, розподіл адміністративної
роботи. Організаційні принципи функціонування державного управління використовуються
для визначення змісту діяльності певних структур управління. Дотримання цих принципів
дозволяє найбільш ефективно використовувати потенціал державних службовців, науководослідних інститутів та технічного персоналу[1].
Методи проявляються у формах управління через взаємодію суб'єктів та об'єктів управління, зв'язків, що склалися між ними. Вони відображають волю держави, юридичні та
вирішальні повноваження органів виконавчої влади. Тому адміністративні методи юридично
оформляються та санкціонуються адміністративним законодавством.
Традиційно методи управління широко поділяються на наукові та ненаукові, демократичні та диктаторські, державні та громадські, адміністративно-економічні, прямі та
непрямі впливи. У зв’язку з тим, що деякі методи мають загальний характер і притаманні
всім типам державної діяльності, всі державні органи та інші – лише деякі з них – методи
управління поділяються на загальні та спеціальні методи. Загальні методи, як правило,
включають методи переконання та примусу, адміністративно-економічного впливу, нагляду
та контролю, прямого та непрямого впливу, регулювання, керівництва та управління (включаючи оперативні).
Методи управління використовуються разом з економічними методами, які представляють засоби або способи економічного або опосередкованого впливу суб'єктів державного управління на відповідні державні об'єкти через їх інтереси. Використання економічних
методів означає створення таких економічних умов та стимулів, які викликають інтерес
виконавця до результатів підсумкової роботи. При цьому об'єкти управління не отримують
обов'язкових вказівок, але мають можливість проявити ініціативу щодо вибору засобів
діяльності для реалізації своїх матеріальних інтересів. Зазвичай мова йде про отримання
податків, фінансових пільг, матеріального стимулювання тощо[2].
Проблема методів державного управління, або адміністративно-правових методів, полягає в плані їх відповідного поєднання з урахуванням суб'єктивних та об'єктивних факторів та
інших умов.
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У системі методів державного управління переконання займають важливе місце –
особливий засіб правового впливу. Він полягає в тому, що суб’єкти державного управління
відповідають певним вимогам на основі свого внутрішнього визнання, а не з сліпого підпорядкування диктату влади.[3].
Таким чином, переконання – це система правових та неюридичних заходів, що реалізуються державними та державними органами влади та проявляються у впровадженні освітніх, роз’яснювальних та заохочувальних методів з метою підвищення розуміння громадянами необхідності суворого виконання законів. та інші законодавчі положення просувають
акти.
1. The Six Pillars of Public Administration Politics [Електронний ресурс].// Режим доступу:
https://www.linkedin.com/pulse/six-pillars-public-administration-politics-eva-johnson-dpa-ma-bs
2. Стратегія реформування державного управління на 2016 – 2020 роки, схвалена Розпорядженням
Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування державного управління» від 24 червня 2016 р. №
474-р [Електронний ресурс].// Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-р
3.Реформа системи державного управління та місцевого самоврядування: стан, виклики, перспективи
здійснення / За заг. ред. В. С. Куйбіди. –Вип. Київ: НАДУ, 2018. – 180 с
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ЦЕНТРИ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ
На сьогоднішній день поняття «креативна економіка» стає все більш відомим та поширеним в міжнародній економічній сфері. В більшості країнах креативну економіку виділяють як
окрему галузь світової економіки. Для розвитку молоді, що активно розвивається в цій сфері
більшість країн створюють необхідні умови та відкривають спеціалізовані бізнес-центри.
Метою Державна стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки є «Підвищення
рівня конкурентоспроможності регіонів», яка передбачає поширення практики створення
центрів розвитку креативної економіки в містах різного масштабу і з різними соціальноекономічними умовами. Створення центрів креативної економіки підвищить інвестиційну
привабливість регіону і сприятиме розвитку бізнесу в креативному секторі економіки.
Центри стимулюватимуть підвищення економічної активності в регіонах, культивуватимуть smart-підприємництво та сприятимуть зниженню безробіття та еміграції молоді.
Планується, що вони включатимуть створення лабораторій, ІТ-школи, мікровиробництво,
креативні простори для навчання та коворкінгу.
У держбюджеті на 2021 рік передбачено понад 110 мільйонів гривень на створення
Центрів [1].
Це рішення однозначно позитивно вплине на подальше збільшення кількості молодих
підприємців, що готові вступати в сферу бізнесу зі своїми креативними ідеями та можливостями.
Багато людей зможе навчатись та набувати непритаманних раніше навичок та умінь, завдяки
чому зменшиться рівень безробіття серед українців, знизиться динаміка еміграції.
Так, перший в Україні інноваційно-інформаційний центр креативної економіки "Родзинки України" уже створено, в місті Чернігові. Він активно займається своєю діяльністю та
має шість перших проєктів різного спрямування [2]. Така ситуація свідчить про те, що
процес освоєння цієї ніші в Україні поступово прогресує та дає можливість людям пробувати
свої сили та уміння.
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Використання позитивного досвіду провідних країн світу для України є необхідним для
підтримки творчих ініціатив з боку як підприємств, так і держави з метою виходу на вищий
рівень розвитку креативних секторів економіки. Креативні індустрії можуть стати основними
гравцями у процесі відновлення економіки після кризових переворотів.
Перший Центр креативної економіки та інновацій в Південній Кореї був відкритий в
місті Тегу у вересні 2014 року. З тих пір в містах та провінціях по всій Південній Кореї було
створено 19 Центрів креативної економіки та інновацій (CCEI). Всі центри знаходяться у
віданні Корейського інституту розвитку стартапів і підприємництва (KISED). Таким чином,
це свідчить про прихильність корейського уряду інноваційної та творчої економіці [3].
Дані показують, що на сьогоднішній день CCEI допоміг більше 1200 стартапам в Кореї
збільшити дохід від продажів, що призвело до найму більше 1400 співробітників.
Стартапи в цих центрах внесли великий вклад в корейську економіку, створивши
конкурентоспроможні продукти та послуги. За підтримки уряду багато стартапи тепер мають
шанс досягти успіху не тільки в Кореї, але і у всьому світі. Крім того, збільшилася кількість
південнокорейських стартапів, що створюють партнерські відносини з глобальними інкубаторами стартапів, венчурними капіталістами і інвесторами через глобальні мережі великих
корпорацій, які є частиною Центрів креативної економіки та інновацій [3].
Як міжнародний центр досліджень і компетенцій, Цюріхський центр креативної економіки займається дослідженнями, навчанням, фінансуванням і консультуванням в області
креативної економіки.
У Європейському Союзі креативні індустрії створюють 8,3 млн робочих місць, забезпечуючи роботою вдвічі більше людей, аніж виробники автомобілів, які мають величезні
заводи. Примітно також, що саме у креативних індустріях найбільше працює молоді. Таким
чином, щороку ЄС отримує прибуток у €558 млрд завдяки культурі. Загалом, за даними ООН
на креативні та культурні індустрії припадає 3% світового ВВП.
Наприклад, у 2017 році Велика Британія заявила, що заробляє €11 млн щогодини на
культурних та креативних проєктах [4].
В країнах ЄС частка креативного сектора в економіці у 2015–2016 рр. виросла на 1,3 – з
1,9% до 3,2% При цьому в таких країнах, як Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Великобританія
роль креативного сектора перевищує середнє значення по ЄС майже в 2 рази. В США креативні індустрії формують понад 3% ВВП. Активний розвиток креативного сектора стає неодмінною особливістю не лише розвинених країн, а й тих, що розвиваються. Зокрема, в Китаї
цей сектор протягом останнього десятиліття показує щорічне 25-відсоткове зростання,
внаслідок чого внесок креативних індустрій у ВВП країни виріс до 3%. Схожа динаміка
розвитку креативного сектора відмічається й серед інших країн, що розвиваються (перш за
все Аргентині, Бразилії, Індії, Уругваї та ін.). Це дає підстави для обґрунтованих висновків
про можливість розгляду креативного сектора як важливого фактора майбутнього глобального розвитку[5].
Отже, спираючись на закордонний досвід українці мають вибудовувати відповідну
стратегію, для того, щоб не відставати у розвитку від інших країн світу, а навпаки ставати
якомога більш конкурентоспроможними. Варто проаналізувати, що стане актуальним та
перспективним у світі в майбутньому та працювати над цим в Україні вже зараз.
1. В Україні створять центри креативної економіки. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayinistvoryat-centri-kreativnoyi-ekonomiki (дата звернення 16.04.2021)
2. У Чернігові відкрився перший в Україні Інноваційно-інформаційний центр креативної економіки.
URL: https://chernigiv-rada.gov.ua/news/id-46635/ (дата звернення 16.04.2021)
3. Center for Creative Economy & Innovation in South Korea- CCEI. URL: https://seoulz.com/center-forcreative-economy-innovation-in-south-korea-ccei/(дата звернення 16.04.2021)
4. Як економізувати культурні та креативні проєкти: досвід інших країн та чи можливо в Україні. URL:
https://nachasi.com/2020/07/17/how-to-earn-money-in-creative-industries/(дата звернення 16.04.2021)
5. Креативна
економіка:
сутність,
особливості
та
передумови.
URL:file:///C:/Users/User/Downloads/mnj_2018_3(2)__21.pdf (дата звернення 16.04.2021)
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ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
ЛЬВІВЩИНИ
Питання щодо формування оптимального та найбільш результативного співвідношення власних та позикових джерел фінансування діяльності нині постають не тільки перед
заснуванням товариств, а й у процесі їх функціонування, адже від цього насамперед залежить прибутковість суб’єкта, платоспроможність та фінансова стійкість. Тож суб’єкти господарювання прагнуть досягнути таких співвідношень власних і боргових ресурсів, які
забезпечать одночасну максимізацію вартості корпорації та мінімізацію обслуговування капіталу, рівня підприємницького та фінансового ризиків. [4]
Фінансові менеджери та керівництво приймають відповідні рішення для обрання
раціональної структури капіталу, яка забезпечить досягнення стратегічних цілей, виходячи з
сукупності макро- та мікроекономічних чинників. Ступінь розвиненості ринку капіталу
України, його монополізація, стабільність економіки, ставки оподаткування та обов’язкового
резервування, бізнес-ризики визначають умови та бажання корпорацій у додатковому
залученні коштів.
Структура сукупного капіталу того чи іншого суб’єкта господарювання багато в чому
залежить від його індивідуальних характеристик: розмір та стадія життєвого циклу, кредитна
історія, темпи зростання, рівень рентабельності, кон'юнктура фінансового ринку тощо. Зазвичай
корпорації в першу чергу максимально використовують власні ресурси для забезпечення
подальшої діяльності, а при їх недостатності вдаються до позикових джерел фінансування,
яке пов’язане не тільки з можливістю стрімкого зростання, а й з фінансовим ризиком та
загрозою банкрутству.
Очевидно, що різні галузі підприємництва мають свою специфіку функціонування,
наприклад різна тривалість операційного циклу, рівень постійних витрат і обсягів виробництва, їх регулярність, платіжна дисципліна споживачів, необхідність володіння об’єктами
інтелектуальної власності (ліцензії, патенти), різними обсягами готівкових коштів в обороті,
рівень зносу основних фондів тощо.[3] Ці особливості й зумовлюють формування підприємствами неоднакових співвідношень власних і боргових джерел фінансування.
Розглянемо, яка структура капіталу притаманна підприємствам Львівщини станом на
31 грудня 2019 року залежно від галузі їх діяльності у табл. 1.
Таблиця 1
Структура власного та позикового капіталу підприємств Львівської області
за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2019 року, тисяч гривень
Галузь
Сільське, лісове
та рибне
господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та
роздрібна
торгівля

Власний
капітал

Питома
вага,
%

Довгострокові
зобов`язання
і забезпечення

Питома
вага,
%

Поточні
зобов`язання
і забезпечення

Питома
вага, %

37 983 165,2

12 232 713,0

32,21

2 450 347,0

6,45

23 300 105,2

61,34

140 186 831,9
44 275 188,3

35 949 425,9
1 730 355,7

25,64
3,91

19 790 862,6
4 841 659,5

14,12
10,94

84 446 543,4
37 703 173,1

60,24
85,16

138 951 204,5

11 218 696,0

8,07

7 136 586,4

5,14

120 595 922,1

86,79

Сукупний
галузевий
баланс
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Продовження табл. 1
Галузь
Транспорт,
поштова та
кур`єрська
діяльність
Фінансова та
страхова
діяльність
Професійна,
наукова та
технічна
діяльність
Освіта
Охорона
здоров`я
Мистецтво,
спорт, розваги,
відпочинок
ВСЬОГО

Власний
капітал

Питома
вага,
%

Довгострокові
зобов`язання
і забезпечення

Питома
вага,
%

Поточні
зобов`язання
і забезпечення

Питома
вага, %

36 160 628,0

7 006 905,3

19,38

2 091 582,3

5,78

27 062 140,4

74,84

4 418 565,1

2 839 862,1

64,27

234 024,3

5,30

1 344 678,7

30,43

6 855 426,0

1 484 592,7

21,66

2 129 051,5

31,06

3 241 781,8

47,29

210 826,9

122 012,6

57,87

15 377,0

7,29

73 437,3

34,83

6 214 465,2

4 811 496,7

77,42

524 304,8

8,44

878 663,7

14,14

2 441 605,8

573 756,4

23,50

326 001,5

13,35

1 541 847,9

63,15

472 052
216,8

94 960 697,1

20,12

47 588 495,5

10,08

329 503 024,2

69,80

Сукупний
галузевий
баланс

*Джерело: [1]

Таким чином, з табл.1 можемо побачити, що в загальному галузі економіки Львівської області здійснюють свою діяльність за рахунок короткострокових зобов’язань на 69,8%
і тільки на 20% – на власних ресурсах. Найбільш високу частку власного капіталу в сукупному галузевому балансі на кінець 2019 року показують підприємства охорони здоров’я –
77,4%, фінансової та страхової діяльності – 64,2%, освіти – 57,8%, таким чином ці сфери
економіки мають найвищу фінансову стійкість . В той же час, найменша питома вага власних
коштів у суб’єктів, які функціонують в галузі будівництва – 3,9%, оптової та роздрібної торгівлі – 8%, транспорту та поштових підприємств – 19,3%.Як щодо довгострокових зобов’язань, то їх найбільше використання простежується у сфері професійної, наукової та технічної
діяльності Львівщини – 31%.Стосовнопоточнихзобов'язань, то найбільшими за обсягами вони виявилися у підприємств оптової та роздрібної торгівлі – 86,7%, будівництва – 85,1%,
транспорту та поштових служб – 74,8%.
Максимальне залучення позикових коштів (в основному короткострокових) та водночас мінімум власних ресурсів підприємств оптової та роздрібної торгівлі насамперед пояснюється низькою платіжною дисципліною, що викликає деякі труднощі для оптимальної
структури капіталу. Цим підприємствам притаманні великі обсяги кредиторської і дебіторської заборгованості, але, маючи короткі терміни операційного циклу, вони здатні швидко
погашати борги.
Найбільш капіталізованими на кінець 2019 року є підприємства промисловості (140
186 831,9 тис. грн), які характеризуються високою капіталомісткістю, довгими операційними
циклами та низькою рентабельністю. У промислових корпорацій переважає частка необоротних активів, тому їх ліквідність часто є недостатньою, тому їм важче залучати короткострокові кредити, хоч їх питома вага досить вагома (60,2%). Варто додати, що такі корпорації є
найбільш ризиковими та агресивними боржниками. Взагалом, від галузі та виду діяльності
великою мірою залежить привабливість в очах кредиторів продукції, яка випускається і
реальні можливості стабільного її збуту. Адже саме галузь переважно визначає рівень попиту
і структуру ринку цього товару. [2]
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Сукупний галузевий баланс закладів освіти є найменшим з-поміж аналізованих – 210
826,9 тис. грн, проте вони разом із закладами охорони здоров’я в більшій мірі користуються
власними ресурсами і характеризуються найбільшою часткою грошових коштів в активах,
що пояснюються фінансуванням державного замовлення із державного та місцевих бюджетів України.
Окрім функціонування переважно на базі власного капіталу, що говорить про їхню
прибутковість, підприємства фінансової і страхової діяльності Львівської області найактивніше користуються поточними фінансовими інвестиціями. Як щодо компаній, які працюють у
сфері будівництва Львівщини, то тут спостерігається мінімальна частка власного капіталу (3,9%)
та висока – позикових (96%), що говорить про повну залежність від кредиторів. Проте ці фірми
використовують активи загального призначення, що можуть забезпечити ліквідну заставу.
Капіталізація компаній у сфері сільського, рибного та лісового господарства Львівського регіону на кінець 2019 року також є значною і становить 37 983 165,2 тис. грн, з них
12 232 713 тис. грн – власний капітал (32%) та 23 300 105,2 тис. грн – поточні зобов’язання та
забезпечення (61,3%). Активне залучення кредитних коштів, які представлені насамперед
кредиторською заборгованістю та комерційними кредитами, пов’язане з сезонністю галузі,
термінами виробничого циклу і розбіжностями у виробництві та реалізацією товарів різних
виробників. Також заборгованість даних підприємств виникає в результаті несвоєчасної
оплати за поставлену продукцію. [5]
В цілому, переважне використання кредитних ресурсів підприємствами Львівської
області протягом 2019 року пояснюється прагненням до нарощування рентабельності й
економічного потенціалу швидкими темпами, проте не слід виключати загрозу банкрутству
та послаблення фінансової стійкості. Враховуючи галузеві особливості, тенденції ринку та
ризики, суб’єкти господарювання повинні обгрунтовано планувати свою фінансову політику,
щоб вона забепечила у перспективі стійке фінансування та динамічний розвиток.
1. Головне управління статистики у Львівській області, офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] –
Режим доступу: www.lv.ukrstat.gov.ua
2. Бичкова Н. В. Оптимізація структури капіталу вітчизняних підприємств у контексті підвищення
ефективності фінансової діяльності. Вісник соціально-економічних досліджень.2013.
3. В. Ф. Столяров, В. І. Островецький. Основи і фактори формування структури фінансового капіталу
підприємств. Економічний вісник Донбасу № 2(44), 2016.
4. Горошанська О. О. Оптимізація структури капіталу підприємства. Економічна стратегія і
перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2011. – Вип. 1.
5. Момчев О. М. Вплив фінансових результатів на структуру власного капiталу підприємства.
Ефективна економіка. – 2015. – №4.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ
Найбільш перспективними напрямами розвитку Одеського регіону є розвиток морського бізнесу та туризму.
За своїм туристичним потенціалом Одеська область займає одне з провідних місць в
Україні. Особливість економіко-географічного розташування, розвинута транспортна мережа, сприятливі природно-кліматичні умови, наявність пам'яток природи, архітектури, історії
і культури, цілющих грязей та джерел мінеральних вод створюють сприятливі передумови
для формування високорентабельної туристично-рекреаційної галузі [1].
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Українська готельна галузь стає невід’ємною складовою світового ринку готельних
послуг, що обумовлено проведенням в Україні політики, пов’язаної з поступовим інтегруванням нашої країни до Європейського Союзу. Але, починаючи з 2014 року у результаті
соціально-політичної нестабільності змінилися туристичні потоки України. Така ситуація
негативно вплинула і на діяльність готельного господарства Одеської області. Хоча
Одеська область має вигідне причорноморське і прикордонне розташування, що особливо
важливе для розвитку торговельно-економічних зв’язків з різними країнами світу, але показники результатів діяльності готельного господарства останніх років демонстрували занепад
галузі [2].
Крім того, в березні 2020 році почалася світова пандемія коронавірусу, яка більше за
все негативно вплинула саме на туристичну галузь та готельний бізнес, зокрема через
обмежувальні заходи, які впроваджували та продовжують впроваджувати держави на пересування громадян, карантин, заборону авіаперевезень тощо.
Готельні заклади зіштовхнулися з новими проблемами: відсутність гостей, закриття,
падіння доходів, безпека співробітників і гостей. Готельному бізнесу доведеться трансформуватися і розвиватися далі: створювати сектори сервісних апартаментів під управлінням
міжнародних і локальних операторів, шукати нові форми співпраці, використовувати нові
технології ведення бізнесу. Для виходу з кризи готельна галузь потребує підтримки від
держави [3]. А також підприємницьких ініціатив у даній сфері, поліпшення сервісу та посилення інформаційної компанії, зокрема в мережі Інтернет.
Одним із варіантів просування індустрії гостинності може стати поглиблення спеціалізації та впровадження високих стандартів обслуговування, що зазвичай пов'язується із
створенням традиційних у світовій готельній індустрії корпоративних форм – міжнародних
готельних ланцюгів. Об'єднані у корпорацію провідні готельні підприємства здійснюють колективний бізнес, перебуваючи під єдиним контролем керівництва ланцюга. Професійний
менеджмент несе повну відповідальність за ефективність функціонування, посилення конкурентних позицій. Технологічно успіхи корпоративних форм у гостинності пов'язуються з
дотримуванням високої якості готельного продукту, ідентичністю послуг та доступністю цін
на всіх підприємствах мережі. В Одесі наявні і ефективно працюють готелі, поєднані у
ланцюги: «Чорне море» (4 готелі) і мережа міні – готелів «GEORG» (3 готелі). Щодо міжнародних мереж – нестабільність політичної і економічної ситуації заважає інвесторам позитивно відноситися до цього питання [4].
Для підвищення конкурентоспроможності Одеській області варто підвищити ефективність наявної інфраструктури; зробити область інвестиційно привабливою; провести
професійні маркетингові дослідження та розробити програму активного просування свого бренду, іміджу; максимально використовувати наявні ресурси і одночасно стежити за
їхнім станом [1].
Вже зараз підприємства готельної галузі мають розробляти стратегії виходу з кризи:
впроваджувати нові послуги, інноваційні технології чи виходити на нові ринки, задля того,
щоб лишитись конкурентоспроможні позиції на ринку готельних послуг.
1. Герасименко В. Г. Ключові індикатори розвитку підприємств готельного господарства в
Одеській області. Приазовський економічний вісник. 2017. Вип. 2 (02). С. 42–46.
2. Шикіна, О. В., Гончаренко, Я. Є. Динаміка розвитку готельного бізнесу Одеської області. Вісник
соціально-економічних
досліджень.
Одеса:
2018.
№
4
(68).
С.
220‒232.
URL:
http://journals.uran.ua/vsed_oneu/article/view/170912/170605
3. Корж, Н. В., Онищук, Н. В. Вплив пандемії COVID-19 на готельну галузь. Економічний простір.
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4. Круль Г. Я. Основи готельної справи: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2011. 368 с.
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КОРОНАВІРУСНА ПАНДЕМІЯ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ СТАБІЛЬНОСТІ
У 2020 році Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах хвороби
COVID-19 надзвичайною ситуацією в сфері охорони здоров'я, яка викликає міжнародне занепокоєння. В даний час у країнах світу пандемія продовжує забезпечувати тимчасове закриття
всіх несуттєвих магазинів та служб, окрім супермаркетів та аптек. Працівників країн, що мають високий ризик зараження, попросили працювати вдома, оскільки міста були заблоковані.
Навіть комендантська година для боротьби з розповсюдженням вірусу введена в декількох
країнах, і все це сигналізує про безпрецедентний зрив торгівлі. Компанії стикаються з різними проблемами, що стосуються охорони здоров'я та безпеки, ланцюга поставок, робочої сили, грошових потоків, споживчого попиту та збуту. Люди з тисячі щодня вмирають від симптомів вірусу, тоді як проблема охорони здоров’я змусила світ зупинитися і переосмислити,
що таке стійке майбутнє нашої планети та існування. Ці різкі нещодавні події спричинили
сумніви щодо концепції сталості та її втілення.
До COVID-19 світ був зосереджений на збільшенні екологічних проблем та соціальних проблем, які, на думку багатьох, виникали внаслідок суперечливої економічної політики
та глобальної торгівлі. Сталий розвиток – це термін і поняття, що використовуються для
забезпечення рівноваги та створення відповідальності за економічну діяльність та розвиток.
Поточне визначення походить від Всесвітнього саміту соціального розвитку 2005 р., В якому
було визначено три стовпи розвитку сталого розвитку. Три цілі – економічний розвиток, соціальний розвиток та захист навколишнього середовища – з тих пір слугували основою для
кількох стандартів та сертифікацій щодо стійкості. Концепція добре сприймається усіма зацікавленими сторонами в різних сферах приватного та державного секторів. У міру розвитку
дискусій та підвищення обізнаності щодо сталого розвитку ООН у 2015 р. Розробила 17
цілей сталого розвитку, які покликані забезпечити, щоб ніхто не залишався позаду в успіху
нашого суспільства. До них належать: 1. Відсутність бідності; 2. Нульовий голод; 3. Зміцнення здоров’я та добробуту; 4. Якісна освіта; 5. Гендерна рівність; 6. Чиста вода та санітарія; 7.
Доступна та чиста енергія; 8. Гідні роботи та економічне зростання; 9. Промисловість, інновації та інфраструктура; 10. Скорочення нерівності; 11. Сталі міста та громади; 12. Відповідальне
споживання та виробництво; 13. Кліматичні дії; 14. Життя під водою; 15. Життя на суші; 16.
Мир, справедливість та міцні інституції; та 17. Партнерство для досягнення цілей [1].
Загальне та найбільш вживане визначення стійкості – це «задоволення потреб сьогодення без шкоди для здатності майбутніх поколінь задовольняти свої потреби». Значення
покращення здоров’я людини як однієї з цілей розвитку сталого розвитку можна побачити
через результати поточної пандемії COVID-19. Практично неможливо продовжувати життя,
як зазвичай, коли здоров’я суспільства досить різко руйнується через глобальний ризик для
здоров’я усіх людей. Раніше стовпи стійкості вирішували проблеми, які стосуються всіх і
пов’язують населення усього світу. Економічні, соціальні та екологічні проблеми є такими, і
роль здоров'я людини розглядається більше як місцева тема на індивідуальному рівні.
Можна сформулювати, що термін «суспільство» включає аспект здоров'я людини, але
у повсякденному вжитку суспільство стало терміном, який визначає лише соціальне благополуччя людей. Соціально стійкі громади вважаються справедливими, різноманітними, пов’язаними та демократичними та забезпечують хорошу якість життя.
Пандемія, з якою ми стикаємось, вплинула не тільки на фізичне здоров'я сотень тисяч
людей. З його розповсюдженням економіка різко впала до рекордно низьких показників,
соціальні проблеми, такі як домашнє насильство, зросли, а світові зміни почали загрожувати
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зменшенню зусиль, спрямованих на охорону природи, які перебувають у карантині від
COVID-19. Крім того, фінансування природоохоронних територій спостерігає одне з найбільших падінь в історії внаслідок скасування подій, які мали збирати гроші на зусилля з
охорони природи. У соціальних мережах з’являється незліченна кількість фотографій та
відео тварин, що бродять вулицями через зменшення людської активності. Багато аплодують
цю свободу для тварин як позитивний вплив COVID-19 – однак, це помилка, оскільки види,
яким найбільше загрожує знищення, є ті, які постійно потребують втручання людини, щоб
вижити. Зараз про цих тварин не піклуються. Наприклад, в Африці масовий бізнес з екотуризму підтримує широкі заходи з охорони природоохоронних земель біля гори Кіліманджаро
[2].
Глобальні економічні наслідки від COVID-19 були руйнівними: люди втратили роботу,
а роботодавці зараз не мають засобів для підтримки своїх працівників, коли вони втрачають
бізнес і не можуть платити оренду бізнесу. Великі галузі, такі як авіакомпанія, почали зазнавати нездоланних втрат. Пандемія коронавірусу також створить більший тиск на корпорації з
метою оцінки ефективності та витрат / вигод глобалізованої системи ланцюгів поставок та
надійності внутрішнього ланцюжка поставок. Перехід на більш внутрішній ланцюжок поставок
зменшив би залежність від глобальної системи поставок, яка все більше руйнується [2].
Мито, яке спричинило суспільство, здебільшого пов'язане з розривом у нерівності.
Найбагатша п’ята частина американців за останні десятиліття отримала більший приріст
доходів, ніж нижчий за ієрархію доходів. Як високооплачувані професіонали, вони живуть у
будинках з можливістю Інтернету, в яких можна користуватися дистанційною роботою, і в
цій кризі таке населення отримуватимує відносно стабільні доходи, доставляючи необхідні
речі до своїх вхідних дверей. У більшості ж населення світу не вистачає цієї фінансової подушки. Багато людей боряться із втратою роботи та сімейним тягарем. Вони менш здатні
працювати вдома та частіше працевлаштовуються у сферах послуг чи доставки – на робочих
місцях, що ставлять перед ними більшу небезпеку контакту з вірусом. Крім того, розрив
економічної нерівності та політична влади завжди мали зворотний взаємозв'язок; коли
економічна нерівність зменшується, тоді більш безголосим стає людина. Зростаючий розрив
у доходах також спричинив класову соціальну роз'єднаність, що призвело до несправедливих
результатів у освіті. Нова реальність освітньої системи, яку створив COVID-19, передбачає
використання онлайн-навчання, але можна сказати, що лише багаті люди мають доступ до
стабільного Інтернет-зв’язку та технологій, що дозволяють цей тип навчання. Таким чином,
економічна нерівність, що підживлюється зростанням кризи в галузі охорони здоров'я, зараз
сприяє краху одного з надважливих чинників економічної стабільності: суспільства.
1. About the Sustainable Development Goals—United Nations Sustainable Development. United Nations.
URL: www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.
2. UN report on the impact of COVID-19 and the development of poverty. URL:
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-86-the-long-term-impact-of-covid-19-onpoverty/
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ПРОБЛЕМАТИКА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ТА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ОСВІТИ
Науковці, які досліджують освітні проблеми в Україні, все частіше вказують, що на
освітню галузь впливають такі явища, як інтернаціоналізація, глобалізація. Реформи української
освіти пов’язані не лише з активним входженням нашої держави в Європейський простір, а й
з вимогами сучасного ринку праці. У сфері освіти державна політика активізувалася і впроваджуються конкретні реформи у цій галузі.
Дослідження цієї теми сьогодні набуває особливої актуальності. Так, теоретичні й
практичні аспекти вдосконалення та ефективного управління фінансуванням освіти вивчали
провідні вітчизняні й зарубіжні науковці, а також автор роботи – Г. В. Сидор [3–4].
Незважаючи на наявність наукових напрацювань з цієї тематики, в результаті певних
структурних змін у владі, зокрема запровадження децентралізації, виникають нові проблеми
щодо розподілу коштів. З огляду на це бюджетний менеджмент у формуванні регіональної
освіти потребує розгляду вкрай необхідних та актуальних питань, зокрема щодо ефективності та раціональності розподілу власних грошових бюджетів.
Вагоме питання, яке в контексті наукового дослідження неможливо оминути увагою, –
це проблематика вдосконалення та ефективного управління фінансуванням дошкільної освіти. Вважаємо, що потрібно оптимізувати видатки на матеріально-технічне забезпечення та
оплату праці педагогічного персоналу дошкільних закладів. Цього можна досягти шляхом
створення навчально-виховних комплексів при початкових школах, що дасть змогу вивільняти додаткові приміщення, створити спільний зі школою персонал з обслуговування, медичний та адміністративний персонал, завдяки цьому здійсниться оптимізація колективу
працівників. На наш погляд, у результаті окреслених змін вивільняться кошти на матеріально-технічне забезпечення закладу та оплату праці педагогічного персоналу, а отже, підвищиться ефективність використання коштів на фінансування дошкільної освіти.
Наступне питання, на яке в рамках наукової роботи варто звернути увагу, – це проблематика вдосконалення та ефективного управління фінансуванням загальної середньої освіти.
Вважаємо, що потрібно оптимізувати використання наявних ресурсів, їхнє спрямування на
задоволення освітніх потреб вихованців (учнів). Для цього необхідно створити опорні загальноосвітні навчальні заклади.
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 р. в рамках реформування
системи загальної середньої освіти затверджено зміни у порядку створення освітніх округів і
визначення умов функціонування загальноосвітніх навчальних закладів у рамках децентралізації [1]. Згідно з цими змінами розширюються повноваження органів місцевого самоврядування щодо питань структури мережі загальноосвітніх навчальних закладів.
Відповідно до Положення про освітній округ [2] це є об’єднання навчальних закладів,
закладів культури, фізичної культури і спорту (суб’єктів округу), засновниками якого можуть бути представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районні ради. В структуру окресленого округу можуть входити опорні загальноосвітні
навчальні заклади та їхні філії.
Оскільки опорні загальноосвітні навчальні заклади забезпечуватимуть освітні потреби
населення на доволі значній території, вони передбачають організоване підвезення педагогів
та учнів шкільними автобусами. Ці питання мають вирішувати органи місцевого самоврядування. Доцільність та можливість створення мережі опорних шкіл в умовах децентралізації
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влади і використання бюджетних коштів на подібні заходи підтверджується результатами
громадського обговорення. Такі зміни приведуть до ефективного використання наявних ресурсів, їхнього спрямування на задоволення освітніх потреб вихованців (учнів). Ці заходи, з
одного боку, є непопулярними, але з іншого – вкрай важливими для підвищення ефективності управління видатками місцевих бюджетів.
Важливий етап оптимізації фінансування освітньої сфери – децентралізація професійно-технічної освіти. Спроба уряду в кінці 2014 р. передати понад 400 навчальних закладів
І-ІІ рівня акредитації (коледжів і технікумів) у комунальну власність та фінансувати їх з бюджетів міст обласного значення через брак коштів на місцях не була повністю реалізована. В
умовах децентралізації перекладання фінансування видатків технікумів і коледжів на місцеві
бюджети, з нашої точки зору, має бути підкріплено централізованими фінансовими ресурсами (наприклад, субвенціями на розвиток).
Відповідно до бюджету України на 2016 р. видатки на професійно-технічну освіту
децентралізуються і мають здійснюватися з бюджетів міст обласного значення – обласних
центрів. Внаслідок катастрофічної нестачі коштів у міських бюджетах більшість профтехучилищ у регіонах опинилися на межі закриття. Незважаючи на це, відповідальність за фінансування професійно-технічної освіти перекладено з центральних органів влади на місцеві
уряди, які мають раціонально розподіляти гроші власних бюджетів.
З огляду на це наші подальші наукові пошуки будуть спрямовані на дослідження
шляхів удосконалення механізму фінансування та управління освітньої галузі відповідно до
вимог та потреб сучасної децентралізації влади, економіки та інтеграції України в європейський економічний простір.
1. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова КМУ від 20 січн. 2016
р. № 79. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80-19
2. Про затвердження Положення про освітній округ : Постанова КМУ від 27 серп. 2010 р. № 777. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80-19
3. Сидор Г. В., Вербіцька І. І., Савків У. С. Впровадження зарубіжного досвіду фінансування загальної
середньої освіти. Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс». 2020. № 4. С. 97–103.
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГІОНУ
До інвестицій слід відносити різні види інвестицій, тобто фінансові, матеріальні, інтелектуальні, інформаційні, що визначаються цілями державної та регіональної політики та
спрямовані на розвиток і відтворення окремих об'єктів з метою забезпечення соціальноекономічного розвитку країни.
Інвестиції є складною економічною категорією, дослідження та вплив якої залежить
від часу та періоду дослідження. Система управління інвестиційним процесом дуже складна.
Основою її побудови служать принципи та функції управління інвестиційною діяльністю.
Частково функції із формування інвестиційного клімату виконують агенції регіонального
розвитку. Проте їх повноваження не забезпечують реалізацію повноцінного процесу управління інвестиційною діяльністю на рівні регіону. Чинна система державного управління
інвестиційною діяльністю на регіональному рівні потребує подальшого удосконалення. У
кожному регіоні доцільно сформувати єдину інституцію, відповідальну за залучення інвестицій в економіку регіону [1].
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Державне регулювання – це сукупність інструментів, за допомогою яких відповідні
державні органи на основі законодавства і в межах своєї компетенції впливають на процес
функціонування певної сфери суспільного життя. В Україні Верховна Рада України визначає
єдину державну стратегію в сфері інвестиційної діяльності. Зроблено декілька позитивних
кроків щодо поліпшення правового регулювання. В даний час в Україні створено правову
базу для інвестування і розвитку державно-приватного партнерства, а щодо іноземних інвесторів в Україні застосовується національний режим інвестиційної діяльності.
Однак з’ясовано, що залишаються слабкі місця в основі державного регулювання інвестиційної діяльності. Основними недоліками нормативно-правового забезпечення здійснення інвестиційної діяльності, на наш погляд, є неоднозначність тлумачення деяких положень нормативних документів і дуже велика кількість законодавчих актів, прямо або побічно
регулюють їх власну інвестиційну діяльність [2, с. 5].
Досліджено, що серед регіонів України за обсягами прямих іноземних інвестицій у
2018 році Одеська область зайняла – 5 місце. Виявлено, що всього в економіку м. Одеси
здійснили інвестиції компанії з 34 країн, з них найбільша кількість з країн Європи – 21
країна. Основний обсяг прямих іноземних інвестицій належить інвесторам із Кіпру – 47%,
Німеччина – 13%, США – 12%. Найвагомішу частку капітальних інвестицій за видами активів у січні – червні 2019 року було спрямовано в матеріальні активи – 8187,4 млн. грн. (98,7%
загального обсягу). Інвестиційно привабливими були підприємства таких видів економічної
діяльності : промисловість – 30,3% , транспорт, логістика складське господарство, поштова
та кур’єрська діяльності – 23,7% від загального обсягу прямих інвестицій [3].
Ефективним механізмом залучення інвестицій в економіку м. Одеси є створення
позитивного інвестиційного іміджу. Для інформування суспільства та бізнес-середовища про
стан розвитку міста Одеською міською радою підтримується рейтинг інвестиційної привабливості міста. Для сприяння ефективним зустрічам вітчизняних і зарубіжних інвесторів, підприємців створено агентство Odessa 5Т – інвестиційний бренд міста, який об'єднує п'ять основних напрямків: транспорт, торгівля, технології, туризм і траст.
Згідно структури управління Одеської обласної державної адміністрації, роль вдосконалення інвестиційної політики в Одеській області та регіональним розвитком покладена на
Департамент інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва та Департамент
економічної політики та стратегічного планування.
Одеська область розвивається, але тенденції соціально-економічного розвитку пропорційно впливають на залучення інвестицій. Загалом Одеська область є привабливою для
іноземних інвесторів, влада у області створює необхідні умови для залучення інвестицій [4].
Виявлено недоліки у механізмі управління інвестиційним процесом, відсутність
взаємодії між Департаментом інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва
та Департаментом економічної політики та стратегічного планування. Отже, необхідним є
створення оптимального механізму управління інвестиційною привабливістю Одеської
області., створення модернізованої системи залучення інвесторів в Одеську область з урахуванням створення маркетингової стратегії та вдосконаленням загального механізму управління інвестиційним процесом Одеської області. Необхідним є розвиток малих міст Одеської
області, їх рекреаційного та туристичного потенціалу, як наслідок – створення інвестиційного проекту та програми залучення інвестицій в Одеську область загалом. Отже, були запропоновані такі напрямки вдосконалення :
а) оптимізація моделі управління інвестиційним процесом Одеської області, а саме
взаємозв’язків між департаментами;
б) розробка системи методів та програми залучення інвесторів в Одеську область;
в) утворення підрозділу в структурі Обласної державної адміністрації Одеської області «Управління маркетингом та промоції області»
г) створення інвестиційного проекту з підтримки та розвитку малого та середнього
підприємництва в містах Одеської області.
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Утворення підрозділу в структурі Одеської обласної державної адміністрації – «Управління маркетингом та промоції області» є необхідним для поліпшення системи управління інвестиційним процесом в Одеській області.
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АВТОМАТИЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
У поточних умовах сучасної ринкової економіки багато підприємств активно займаються модернізацією в сфері ведення облікової політики з метою підвищення своєї
конкурентоспроможності. Велике значення для всього процесу фінансового планування на
підприємстві є його автоматизація [1].
Фінансове планування є одним з головних компонентів облікової політики. Основна
мета фінансового обліку – формування об'єктивної і точної інформації про господарську
діяльність організації (наприклад, збір і аналіз інформації про стан власних і позикових
коштів, фінансових вкладень, доходів і витрат підприємства, стан дебіторської та кредитної
заборгованостей і т.п.).
Автоматизація фінансового планування дозволяє:
1. Збільшити швидкість введення та обробки інформації завдяки наявності вбудованих довідників, форм і бланків.
2. Проводити аналіз інформації на всіх рівнях управління і в усіх підрозділах.
3. Автоматизувати розрахунок більшості фінансових показників.
4. Мати єдиний інформаційний простір.
5. Економити робочий час співробітників.
6. Швидко імпортувати і експортувати дані в інші програмні продукти.
Основні блоки фінансового планування, які часто автоматизуються [2]:
- розрахунки з замовниками та постачальниками
- розрахунки з підзвітними особами організації
- банківські операції підприємства
- кредитні операції і виплати по ним
- незавершене виробництво продукції
- податковий облік підприємства
- облік періодичних виплат і відрахувань
- облік і контроль бартерних операцій і пов'язаних з ними взаємозаліків
- операції з цінними паперами та векселями
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- оперативний розгорнутий фінансовий аналіз стану підприємства і його господарської діяльності і інші.
Можна зробити наступні висновки, що для досягнення найкращих фінансових результатів фінансово-економічні служби складають різні фінансові плани, бюджети, що в свою
чергу дозволяє змоделювати різні варіанти розвитку подій [3].
Саме бюджетування являє собою єдину систему планування, контролю та аналізу
грошових потоків, а також фінансових результатів. При наявності діючої системи бюджетування, керівник, приймаючи управлінські рішення, може реально коригувати і відслідковувати прогноз по факту. Однак, в умовах великої кількості показників, які необхідно планувати і
відслідковувати, неможливо організувати грамотну систему бюджетування без автоматизації.
1. Analysts Christopher Iervolino and John E. Van Decker. "The Magic Quadrant for Financial Solutions for
Business Performance Management." Gartner. May 31, 2016.
2. Стефанів І.Ф. Напрямки удосконалення фінансової політики підприємств / І.Ф. Стефанів // Глобальні
та національні проблеми економіки. 2014. Випуск 13. С. 542–547
3. Плюта Ю.С, Батрак І.О., Тарасенко І.О. Фінансове планування на підприємстві та напрями його
вдосконалення. Формування ринкових відносин. 2014. №7(158). С. 56–58
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В ДОКРИЗОВИЙ ПЕРІОД
Пандемія коронавірусу COVID-19 – це найбільше випробування, з яким зіткнувся світ
із часів Другої світової війни [1]. Хвороба з'явилася в Азії наприкінці 2019 року і вірус
поширився на кожен континент, включаючи Антарктиду, а станом на 16 квітня 2021 року в
усьому світі підтверджено вже 139 мільйонів випадків захворювання на коронавірус і
2,99 мільйонів смертей [2].
Туризм є одним із тих секторів всесвітньої економіки, що постраждав найбільше у зв’язку
з обмеженнями на пересування, а особливо складна ситуація склалася в авіаційній галузі [1].
Не оминула ця ситуація й Україну, хоча в державі, як і у Закарпатській області переважають внутрішні туристичні потоки (Рис 1.), сфера гостинності також відчула значний
вплив нових умов функціонування. Закарпатська область – це регіон України, в якому туризм є одним із основних пріоритетних напрямів діяльності, тому економічний спад, спровокований карантинними обмеженнями мав яскраві негативні наслідки, що були відображені в
сучасних тенденціях.
Аналізуючи дану діаграму можна зробити висновки, що динаміка туристичних потоків
Закарпатської області є нестабільною, спостерігаються і яскраво виражені максимуми-піки
(2000, 2003, 2008 роки) та мінімуми-депресії (2001, 2004, 2011, 2014 роки). Спади пояснюються періодами економічної нестабільності в державі; зниження кількості туристів в
2014-2015 рр. пов’язане з нестабільною політичною ситуацією на сході України та в Криму.
Найнесприятливіша ситуація виникла із туристами-іноземцями, кількість яких з 2010
року значно знизилася і до 2019 року так значно і не зросла.
Що ж стосується 2020 року, то найбільшим фактором впливу на абсолютно всі сфери
людської діяльності тут стала глобальна пандемія COVID-19. Туризм та сфера гостинності
виявилися чи не найбільш вразливими в ситуації, коли закрилися майже 100% всіх світових
дестинацій.
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Рис. 1. Динаміка розподілу туристичних потоків в Закарпатські області в період 2000-2019 років
[розроблено авторами на основі 3]

Скасування транспортного сполучення наклало значний відбиток на сектор гостинності не тільки світу, але й України. Період рецесії може затягнутися на невизначений час і
для відновлення туристичних потоків потрібно буде вживати радикальні заходи на глобальному, державному та локальному рівнях.
1. Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні [Електронний ресурс]. – 2020. –
Режим доступу до ресурсу: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf
2. Коронавірусна інфекція (COVID-19). Статистика. [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу
до
ресурсу:
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%
D1%80%D1%83%D1%81+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%
D0%B0+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82&oq=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%
D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8&aqs=chrome.1.0i131
i433j0l2j69i57j0l6.5286j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
3. Головне управління статистики в Закарпатській області [Електронний ресурс].- 2021 – Режим
доступу: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/
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СВІТОВИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕЗ
Територіальні податкові звільнення є потужним механізмом управління соціальноекономічним розвитком регіону та стимулювання господарської активності й підприємницької ініціативи, який знаходить своє практичне уособлення в функціонуванні вільних економічних зон. Рівномірного розвитку економіки всіх без винятку регіонів будь-якої держави
досягти неможливо з огляду на їх різні стартові можливості та історичний процес становлення системи господарських відносин. Тому держава в процесі формування та реалізації регіональних програм мусить застосовувати низку ринкових інструментів, за допомогою яких
можна створити потужну регіональну економіку на тій чи іншій території. Одним з таких
інструментів безумовно є створення вільних економічних зон [1].
Різні літературні джерела трактують сутність вільної економічної зони по-різному.
Однак так чи інакше, вони всі сходяться на одному: ВЕЗ – це частина національної території,
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економічний потенціал якої спрямований на вирішення певних спеціальних задач або комплексу задач, де, завдяки введенню безмитного режиму, а також за допомогою інших економічних та організаційних регуляторів стимулюється зовнішньоекономічна діяльність із залученням іноземних інвестицій. Офіційно визнаним є трактування вільної зони, яке наведено
у VIII доповненні до Кіотської конвенції, прийнятої у 1973 році. У ній під зоною “портофранко” (вільною зоною) визначалась частина території, на якій товари розглядались як
об’єкти, що знаходяться поза рискою національної митної системи і тому не підлягають
обов’язковому митному контролю та оподаткуванню[2].
Тому можна цілком обґрунтовано стверджувати, що вільні економічні зони є не лише
передумовою якісної трансформації економіки країни, виходу її на новий рівень розвитку, а
й крім цього, їх функціонування в країні – необхідна передумова до розвитку інтеграційних
процесів як субрегіонального та прикордонного характеру, так і загальноекономічного [1].
У 1595 році італійському місту Генуя було вперше надано статус вільного порту, а
потім вільні порти виникли у Венеції (1664 р.), Марселі (1669 р.). Разом з тим вільні зони
створювалися не тільки у портах. А далі історії потрібно було декілька віків, щоб знов
актуальним стало питання утворення спеціальних економічних зон у світі. Так, у Німеччині
нині діють 6 вільних портів та 3 безмитні зони, у Франції – два райони вільної торгівлі та
підприємницької діяльності, в Японії – торгово-виробнича база. За останні кілька десятиліть
розвиток вільних економічних зон став одним з помітних явищ у світовій економіці. Пік їх
утворення прийшовся на кінець 50 – початок 60-х років минулого століття. Досить сказати,
що на кінець ХХ століття за різними оцінками у світі нараховувалося від 700 до 3000 таких
зон у 80 країнах. Через них проходить 1/10 світового торговельного обороту, а працює в них
більш 3 мільйонів чоловік.
Близьким до ВЕЗ є поняття "територія пріоритетного розвитку" (ТПР) – територія, на
якій склалися несприятливі соціально-економічні умови та на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць [2].
У більшості ВЕЗ та ТПР діяли пільги щодо наступних податків:
– ввізне мито;
– податок на додану вартість;
– податок на прибуток;
– акцизний збір;
– збір до фонду зайнятості;
– плата за землю[3].
У США ВЕЗ розглядають як особливу позитивну силу в торговельному, виробничому
та економічному розвитку. Найближчим часом у США планується створення до 1000 ВЕЗ,
обсяг інвестицій повинен досягти понад 3 млрд дол. Виникне майже 100 тис. робочих місць.
Світовим лідером по утворенню ВЕЗ сьогодні є Китай. З 1978 року в Китаї почалося
створення спільних підприємств за участю іноземного капіталу. Далі – створення ВЕЗ у 14
прибережних містах з населенням понад 20 млн
Але не завжди спроби створити ВЕЗ були успішними. Політична нестабільність у
країнах, недосконала законодавча база зруйнували ВЕЗ у Шрі Ланці, Гватемалі, Ліберії,
Сенегалі [2].
В Україні на сьогоднішній день функціонують: "Азов", "Донецьк", "Закарпаття", "Інтерпорт Ковель", "Курортополіс Трускавець", "Миколаїв", "Порто-франко", "Порт Крим",
"Рені", "Славутич", "Яворів" [4].
Серед проблем функціонування ВЕЗ варто виділити законодавче регулювання податкових пільг. Сумлінні суб’єкти економічних зон стикаються з проблемами оподаткування,
що пов’язані з нечіткістю та суб’єктивним визначенням отримувачів податкових пільг зі
сторони податкових органів. Несумлінні використовують переваги оподаткування для
ухилення від оподаткування [5]. Тому вивчення і застосування в українських реаліях
позитивного світового досвіду щодо створення і функціонування вільних економічних зон
має стати фундаментом державної політики, спрямованої на успішне функціонування ВЕЗ.
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Створення вільних економічних зон спрямоване на вирішення найважливішої проблеми країн з перехідною економікою – подолання рецесії економіки. В цих умовах створення
спеціальних економічних зон забезпечує активізацію інвестиційних процесів, підвищення
технічного рівня виробництва, зростання експорту товарів та послуг, розвиток ринкових
методів господарювання та інфраструктури ринку, вихід національних компаній на зовнішні
ринки, вирішення соціальних проблем тощо.
1. Шутова О. С. Вільні економічні зони як різновид територіальних податкових звільнень
[Електронний ресурс] / О. С. Шутова // 1. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&I
mage_file_name=PDF/Chkup_2013_1_39.pdf.
2. Дубовик О. Ю. Вільні економічні зони як інструмент економічних теорій [Електронний ресурс] / О. Ю.
Дубовик // 4. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_4_2/047-051.pdf
3. Гавура В. О. Вільні економічні зони як засіб підвищення конкурентоспроможності регіону :
особливості функціонування та напрями удосконалення. [Електронний ресурс] / 4. – 2010. – Режим доступу до
ресурсу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_4_2/047-051.pdf.
4. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України [Електронний
ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=65af61ae-d9d848fc-b1f0-a8ee8094994b&title=PerelikSezTaTpr
5. Петровська І. І. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН [Електронний
ресурс] // 1. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8763
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
ЗА РАХУНОК ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
В сучасних умовах економічної кризи в Україні та зростання бюджетних витрат на
подолання наслідків пандемії, викликаної COVID-19, особливого значення набувають заходи
щодо підвищення економічного розвитку регіонів, в тому числі за рахунок удосконалення
адміністрування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
За роки проголошення незалежності України цей податок суттєво змінився починаючи
з назви, законодавчих документів, принципів визначення ставок оподаткування, розміру
ставок тощо. Водночас частка ПДФО в структурі доходів місцевих бюджетів України за
2015-2020 рр. підвищується (рис. 1).

Рис. 1 Частка ПДФО в
структурі доходів місцевих
бюджетів України
за 2015-2020 рр., млн. грн. [1]
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Отже спостерігається збільшення надходжень ПДФО як основного бюджетоутворюючого податку місцевих бюджетів. Між тим незважаючи на процеси податкової децентралізації, які відбуваються в Україні, регіони не набули прав впливу на процеси оподаткування щодо
податків і зборів, які надходять до місцевих бюджетів, але водночас є загальнодержавними,
зокрема на ПДФО, тому всі зміни щодо оподаткування необхідно приймати шляхом внесення
змін до Податкового кодексу України.
Слід зазначити, що наявність великої кількості пільг, знижок, гнучкість їх застосування, наявність можливості вибору різних варіантів оподаткування дає змогу знизити загальні
та індивідуальні ставки в 1,5-2 рази, також зменшиться податковий тягар на громадян [2].
Серед основних напрямків удосконалення цього податку можна виділити такі:
– повернення до прогресивної системи оподаткування доходів фізичних осіб, яка
існувала в Україні до 1 січня 2005 року. Така система відповідає умовам ринкової
економіки, дозволяє більш справедливо розподіляти податковий тягар між високота низькодохідними верствами населення;
– проведення диференціації джерел отримання доходів. Менші ставки, а відповідно і
менш прогресивну шкалу має сенс встановити для трудових доходів, які можна
диференціювати за окремими видами. Зокрема, доцільно відокремити доходи, які
отримує шахтар, лікар, вчитель та інші, від доходів, які отримує фінансовий посередник, брокер, робітники окремих видів професій (артисти, спортсмени та інші),
які отримують від проведення реклами виробів, продуктів або послуг. Для таких
доходів можливо запровадити особисту шкалу оподаткування, або додаткові
ставки податку;
– коригування ставки податку на нетрудові доходи, які отримані як відсотки на вкладений капітал, здачу майна в оренду, нараховані депозити та інше. Адже ці доходи
отримані без фізичних вкладень та інших витрат. З огляду на це така ставка може
бути пропорційною, але більшою, ніж наразі діюча;
– коригування критеріїв надання соціальної пільги, які не відповідають сучасним
умовам;
– впровадження системи вибору різних варіантів системи оподаткування доходів, в
тому числі, так званого сімейного оподаткування тощо.
У цілому можна дійти до висновку, що в Україні потрібно вдосконалювати систему
адміністрування оподаткування доходів фізичних осіб. При цьому необхідно проаналізувати
досвід провідних країн світу і на підставі отриманих результатів розробити рекомендації
щодо внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.
1. Бюджет України. Статистичний збірник Міністерства фінансів України. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : https://www.mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik
2. Литвиненко Я. В. Удосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб України.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ecj.oa.edu.ua/articles/2012/n19/11.pdf
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ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ
НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Херсонська область належить до регіонів України з повільним рівнем розвитку. На
рівень економічного розвитку даного регіону впливають як зовнішні так і внутрішні чинники. Розглянемо вплив саме внутрішніх чинників на рівень економічного розвитку Херсонської області, які можуть негативно та позитивно впливати на рівень економічного розвитку
регіону.
До негативних внутрішніх чинників, які впливають на рівень економічного розвитку
Херсонської області належать: низький рівень урбанізації, а також більш швидкі темпи скорочення населення (як природного, так і за рахунок міграції) [1]; стан дорожнього покриття;
можливість виникнення енергетичного дефіциту в деяких регіонах області [2]; низька
конкурентоспроможність значної частки продукції вітчизняного виробництва, а також невідповідність промислового виробництва потребам внутрішнього ринку; висока затратоміскість, матеріало- і енергоємність виробництва; низький рівень інвестиційної й інноваційної
активності суб’єктів економічної діяльності; слабо розвинену інфраструктуру підтримки
бізнесу, інновацій та інвестицій; місцеві бюджети області є дотаційними.
До позитивних внутрішніх чинників впливу на економічний розвиток Херсонської
області можна віднести: розвиненість транспортної інфраструктури та значний транспортний
потенціал; різноманітні природні ресурси області, у т. ч. значний водний потенціал регіону;
значний ресурсний кадровий потенціал; достатній рівень науково-дослідної роботи в Херсонській області (напрямами смарт-спеціалізації області визначено: переробку сільськогосподарської
продукції; розвиток медичного туризму; розвиток креативної індустрії) [1]; розгалужену мережу закладів культури, яка задовольняє творчі, інформаційні, духовні, індивідуальні, естетичні, фізичні, інтелектуальні потреби населення; сфера туризму та курортів є перспективною, але потребує залучення значних інвестицій у розбудову туристично-рекреаційної
інфраструктури області та приведення її у відповідність з міжнародними стандартами, збільшення уваги до розвитку внутрішнього в’їзного, екологічного туризму [2]; наявність ресурсів
і можливостей нарощувати сільськогосподарське виробництво; пріоритетними економічними секторами для надходження іноземних інвестицій в області залишаються переробна
промисловість, виробництво і постачання електроенергії, здійснення операцій з нерухомим
майном, сільське господарство.
Таким чином, на рівень економічного розвитку Херсонської області здійснюють
вплив як негативні, так і позитивні внутрішні чинники. Перед адміністративним апаратом
Херсонської області стоять питання мінімізації впливу негативних внутрішніх чинників та
нарощування позитивних внутрішніх чинників, які б сприяли підвищенню рівня економічного розвитку регіону в цілому.
1. Інформація про Херсонську область. Офіційний сайт Херсонської обласної державної адміністрації.
URL: https://khoda.gov.ua/informaciya-pro-oblast (дата звернення: 20.04.2021).
2.
Стратегія
розвитку
Херсонської
області
на
період
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MANAGEMENT OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY
OF THE ENTERPRISE
The development of market mechanisms has provoked, and the global financial crisis has
intensified the need to address the problems of economic security of enterprises.
On the one hand, the current complication of the conditions of enterprises and, on the other
hand, the need to use new approaches to strengthen their economic security have necessitated a
change in understanding of the latter. The essence of this understanding is to recognize the
economic security of the enterprise as an object of management. However, the economic security of
the enterprise is a rather specific object of management, the features of which in modern economics
and management science are virtually unexplored [2].
Because the economic freedom of the enterprise is vulnerable to internal and external threats
and can change in the desired direction under the influence of an ordered set of management actions
of the enterprise management over time, the manageability of economic security should depend on
a number of conditions.
First, an important condition for the manageability of economic security is the choice of
quality criteria, which, above all, should characterize the stability properties of the managed system.
If the managed system is not stable, then a single threat is enough for its security to be significantly
compromised. Secondly, the controllability of the system depends on many possible values of input
parameters. In general, the wider the set of possible values of input parameters, the weaker the
criteria will be manageable. In principle, expanding the set of possible values of input parameters
can lead to the fact that the system will be unmanageable. A partial but extremely important
condition here is the number of interests that are subject to (or, conversely, not subject to
coordination). Third, the manageability of economic security, of course, is significantly affected by
many possible threats, which are discussed in detail below [1].
Thus, the conditions of manageability of economic security of the enterprise belong to both
objective and subjective processes and phenomena.
The conditions of manageability of economic security of the enterprise can also change
depending on what factors influencing the management of economic security of the enterprise are
activated – fully controlled, partially or not controlled. The more the latter, the lower the level of
control. First condition – the nature of the relationship between the managed and control
subsystems; second condition – the number of degrees of freedom in making decisions on the
coordination of interests; third condition – time aspect: dynamics and "real time" mode [3].
Based on the fact that the management of economic security of the enterprise is proposed to
understand the property of the measure of economic freedom of the enterprise, which is vulnerable
to internal and external threats, to change in the desired direction under the influence of an orderly
set of management actions. Economic freedom of the enterprise to change depends on many factors
that are deployed both in the external and internal environment of the enterprise.
Applied logic of management of economic security of the enterprise assumes necessity of a
certain flexibility of thinking of the head [4]. This means, in particular, not only knowledge and
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strict adherence to the established principles of management and behavior, but also a deep
understanding of the need to fully take into account all the essential features of a particular situation
and choose the most appropriate forms and means of management influences depending on the
characteristics of economic security different industry affiliation.
Dynamics as a requirement for manageability of economic security of the enterprise is
inextricably linked with the condition of achieving such controllability – the reality of decisionmaking time and at the same time – with predictability.
Transparency of management of economic security of the enterprise concerns legitimacy of
the accepted decisions. The effectiveness of economic security management of the enterprise will
also be subject to further in-depth study.
The cost-effectiveness of managing the economic security of the enterprise relates to the use
of resources, but an important feature of this requirement is to set a price dilemma – between
spending resources to prevent the destructive impact of the threat by reconciling interests or
spending resources to overcome such consequences [1].
Social responsibility as a requirement for the manageability of economic security of the
enterprise is a mutually acute requirement, i.e. aimed at both external and internal environment. It is
important for Ukraine to create conditions for the development of social responsibility.
The number of both conditions and requirements for the manageability of economic security
of the enterprise can vary depending on many factors, significantly affecting the degree of such
control.
1. Lambert D. La defense de l'ekonomie: la conjugasion des efforts de l'Etat, de l'entreprise et d'individy.
Strategigue. 2002. № 2. pp. 83–98.
2. Nina Avanesova, Sulaiman Tahajuddin, Olha Hetman, Yuliia Serhiienko, Vyacheslav Makedon, Strategic
management in the system model of the corporate enterprise organizational development. Economics and Finance.
2021, Volume 9, Issue 1, p. 18-30.
3. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія. 2ге вид., переробл. К: НІСД. 2015, 348 с.
4. Ляшенко О. М. Логіка керованості економічної безпеки підприємства. Управління проектами та
розвиток виробництва. 2013. № 1, С. 5-10.
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ENSURING ECONOMIC EFFICIENCY OF CROP PRODUCTS IN FARMING
In the context of reforming the agrarian sector, when the number of commodity producers
(primarily farms) has increased significantly, the struggle for a buyer is intensifying between them.
The driving force behind this struggle is competition, which integrates both consumer demands and
the manufacturer's ability to ensure the production of competitive products and the provision of
competitive services [1].
The development of farming is becoming more and more relevant every day due to its form
of ownership, which provides a combination in one person of the owner of the means of production,
manager and employee.
The object of the research is the farm "PETROVIT", which is located in the village.
Popovka, Cherkassy region.
The level of development of the economy is characterized by the volume of production,
which depends on the size of the sown area. Enterprise data are shown in Table 1.
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Table 1
Sown areas of agricultural crops and their structure
Crops

2017

2019

winter wheat

area, ha
427,14

structure, %
32,88

area, ha
396,68

structure, %
24,79

corn

269,35

20,73

251,61

15,72

barley

246,18

18,95

446,48

27,90

sunflower

226,03

17,40

301,20

18,82

soy

81,37

6,26

62,21

3,89

rape
Total crops

49,05

3,78

141,95

8,87

1299,12

100,00

1600,13

100

During the period under review, the sown area of agricultural crops increased by 301
hectares. In 2019, the area under crops for barley, sunflower and rapeseed increased. Changes in
areas have led to changes in their structure. The largest part of the area is occupied by barley,
replacing winter wheat, and the smallest – a soybean, in 2017 it was rapeseed.
For an agricultural enterprise, production efficiency is ensuring the optimal ratio between
the volume of production and sales of products and its resource potential, the solvency and
investment attractiveness of the enterprise, reducing the natural and economic risks of private
farming. On the other hand, efficiency should be understood as the ability of farms to produce
products that are in demand in the market, participate in the struggle for a buyer, and also look for
ways to increase their market share.
Let us analyze the profitability of crop production at the "PETROVIT" farm (Table 2).
Table 2
Profitability of crop production in the farm "PETROVIT"
Indicators
Productivity, c / ha:
wheat
corn
barley
sunflower
soy
rape
Cost of gross crop production, thousand UAH
per 1 ha of agricultural land
for 1 person-hour
for 1 UAH of production costs
The level of profitability of crop production, %

2017

2019

2019 in % to 2017

56,7
79,6
39,3
29,2
12,4
21,1
8729,33
6,72
63,45
0,55
5,9

60,6
90,4
45,7
28,9
15,3
28,2
11491,67
7,18
67,06
0,72
9,5

106,88
113,57
116,29
98,97
123,39
133,65
131,64
106,85
105,69
130,91
х

During the period under review, there is a tendency towards an increase in the efficiency of
crop production at the farm "PETROVIT". The level of profitability of crop production in 2019
increases by 3.6 percentage points compared to 2017. Crop production of the PETROVIT farm is
profitable and profitable with a trend of increasing indicators.
In order to increase the efficiency of crop production in order to ensure its competitiveness
in Ukraine, it is necessary to take a number of organizational and economic measures to increase
the productivity of agricultural crops, improve the organizational structure of production. The
efforts of managers and specialists should be aimed at the technical re-equipment of enterprises, the
introduction of modern energy-saving and environmentally friendly technologies, the improvement
of the organizational and economic mechanism of the activities of farms, and the state should
support proactively active agricultural enterprises by attracting external and internal investments.
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The main ways to increase the efficiency of crop production in agricultural enterprises in
Ukraine, in particular in the Cherkassy region, is to increase crop yields due to the intensification of
the industry, which leads to a decrease in production costs, an increase in sales prices and
profitability of its production [2]. An increase in yields and the use of complex mechanization is
manifested not only in an increase in gross collections, but also in an increase in the economic
efficiency of production (labour productivity, production costs, profitability).
1. Мазур Н.А. Конкурентоспроможність виробництва сільськогосподарської продукції та основні
напрями її підвищення / Н.А. Мазур, М.С. Місюк // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 129-127.
2. Cherednichenko, Olena, and Larysa Bal-Prylypko. "Modern condition and development of the specialized
enterprises–rape producers." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 315. No. 2. IOP
Publishing, 2019.
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AN INDUSTRIAL ENTERPRISE’S COMPETITIVENESS
AS AN INTEGRAL PART OF ITS SUCCESS
Among the most relevant trends characterizing the development of market relations and the
globalization of the economy, the intensification of competition among industrial enterprises stands
out for its significance.
The process of economic development of today's Ukraine is under the strongest influence of
the globalization of the world economy and for Ukraine competitiveness now is very important.
Competition (from Lat. Concurrentia – to collide) is a competition between producers
(sellers) of goods, and in the general case – between any economic, market entities; the struggle for
markets for goods in order to obtain higher incomes, profits, and other benefits. Competition is a
civilized, legalized form of struggle for existence and one of the most effective mechanisms of
selection and regulation in a market economy [2].
It is an economic process of interaction, interconnection and struggle between companies
entering the market in order to provide the best marketing opportunities for their products, meeting
the diverse needs of customers.
The competitiveness of industrial enterprises, commodity producers, firms, companies can be
defined as the ability of producers and sellers of goods to compete with their rivals supplying similar
goods to the same markets or seeking to penetrate the markets. In the competition for market control,
attracting buyers, companies use advertising, reduce prices and production costs, improve product quality,
provide pre-sales and after-sales services, and meet the needs of certain groups of consumers [2].
Achieving the competitiveness of an enterprise, its products, both in the Ukrainian and in the
world market, is unthinkable without the technical and technological renovation of production,
without the use of progressive, highly efficient methods of organizing production processes.
That is, the implementation of the concept of economic development is possible only under
the condition of an adequate increase in material, technical and labor potential.
People represent the competitive wealth of an enterprise that needs to be developed along
with other resources in order to achieve strategic goals. Today, all over the world, the competitiveness
of an enterprise, along with technologies and methods of organizing production, determines the
availability of qualified labor, the degree of staff motivation, organizational structures and forms of
work that allow achieving a high level of competitiveness of employees and more efficiently using
their labor potential.
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Thus, only at the intersection of three components – competitive products (work, services),
competitive technologies and methods of organizing production and labor, as well as competitive
personnel – is it possible to achieve the competitiveness of the enterprise as a whole, which, in turn,
is the key to its effective work.
Accordingly, in relation to economic processes, competitiveness management is a conscious
human impact on objects and processes, as well as on people's participation in them, carried out in order
to give a certain direction to the economic activity of an enterprise and obtain the desired results.
To create a competitive enterprise, it is necessary not only to modernize production and
management, but also to clearly know why this is being done, what goal should be achieved. The
main thing in this should be the ability to determine, quickly and effectively use their comparative
advantages in the competitive struggle. All efforts must be directed to the development of those
parties that distinguish the company from potential or real competitors. It is not for nothing that
many of the world's leading companies have formulated their comparative advantages in the form
of slogans, rules that all employees must follow.
A clear focus on one's comparative advantages in competition, tireless search for them both
within the enterprise and outside it predetermine the set of functions performed by the management
apparatus of leading companies, the composition of their management and engineering departments,
approaches to the development of economic strategy.
It is obvious that the economic downturn in Ukraine is a consequence of the low
competitiveness of the Ukrainian industry. In turn, the reasons for the low competitiveness of
industrial enterprises in Ukraine are not so much technological problems or lack of funding sources,
but rather the low efficiency of enterprise management, as well as the negative impact on domestic
producers of the existing tax legislation and customs regulation and the low efficiency of
government support measures for domestic producers. The developed state policy of industrial
development, aimed at increasing the competitiveness of industrial enterprises, should ensure the
solution of two major tasks: reforming enterprises in order to improve the quality and efficiency of
their management and the development of state regulation measures that stimulate the development
of domestic producers. In this regard, the development of the theory of management of
competitiveness is acquiring extremely important practical significance today.
1. Pokropyvnyj, S.F. (2004), Ekonomika pidpryiemstva [Economics of Enterprise], 2-nd ed., KNEU, Kyiv,
Ukraine.
2. Porter М. E. (2003) Competition. М.: «Williams», 496 p.
3. Yankovyj, O.H. (2013), Konkurentospromozhnist' pidpryiemstva: otsinka rivnia ta napriamy pidvyschennia
[Competitiveness of enterprises: assessment of levels and ways to increase], Atlant, Odessa, Ukraine.
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IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT INSTRUMENTS
IN GOVERNMENT BODIES AS AN IMPORTANT ELEMENT
OF INCREASING THE CONTROL AND EFFICIENCY OF THE PUBLIC SERVICE
Summary. The article substantiates the need to improve the procedures and approaches for risk
management in the state authority. It is concluded that effective risk management in government
bodies will not only provide a timely response to changes, potential organizations, but will help in
developing professional management decisions to improve the efficiency of central and local
executive authorities and their adaptation to external and internal challenges.
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According to the definition of the Federation of European Associations of Risk Managers,
risk management is a process by which an organization systematically analyzes the risks of each
type of activity in order to maximize the effectiveness of each step and, accordingly, all activities in
general [1]. The risk management system is applied in order to identify all potential "negative" and
"positive" factors affecting the achievement of strategic goals and the organization as a whole.
The peculiarities of risk management in government bodies are that in the public sector, any
decisions regarding the impact on risks often apply not only to the organization itself, within which
this decision is made, but also to other legal entities or individuals, and sometimes industries and
states in the whole [2]. Thus, it is difficult to overestimate the impact of any risk realized within the
framework of state bodies. Even any insignificant risk realized in government agencies can
ultimately lead to significant consequences or losses for other segments of the economy, or the
social sphere of the country.
Usually, there is no risk management function in government bodies. In state organizations,
there is no subdivision responsible primarily for the construction and subsequent implementation of
the risk management system within their organization, the introduction of risk management tools
and control of their practical application. Moreover, government agencies do not recognize the
existence of any potential risk in their activities. As a rule, all activities within the framework of
risk management are carried out after the actual realization of the risk, which is revealed during the
audit by the auditing bodies or internal audit.
In turn, the risk management system involves the timely identification of potentially
probable and significant risks in order to ensure minimum losses for the organization, i.e.
identification of potential risks or problems before they were realized and brought large losses to
the organization [3].
For the corporate sector, risk management tools and principles are not new. To date, various
standards in the field of risk management are recognized and applied in international practice, in
particular:
·
·
·

COSO Enterprise Risk Management» (by The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission);
ISO 31000:2018 ”Risk management – Guidelines”;
Standards and principles in the field of risk management for financial institutions developed by
the Basel Committee on Banking Supervision.

In the public sector of developed countries, the practice of risk management is also actively
used. In 2001, the UK Treasury issued an advisory document The Orange Book: Management of
Rіsk. A Strategіc Overvіew. The document contained several key questions for public authorities
regarding the assessment of their own risk management, and also identified the main components of
an effective risk management system. The Orange Book has become a guide for the implementation
of the risk management process in government bodies. This document also emphasized that risk
management helps to achieve effective change management, rational use of resources, improve
project management, minimize waste and fraud, and support innovation.
Risk Management Standards Developed in Canada – The Integrated Risk Management
Framework has become part of the modernization of governance practices towards a more public
interest and has supported the four governance commitments of federal government bodies (citizen
orientation, values, results and accountability).
All of the above standards imply the introduction of an integrated approach to risk management
in government agencies. This approach includes the following elements: internal environment,
identification and risk assessment, control, information exchange, monitoring.
One of the fundamental elements for the implementation and effective functioning of the
risk management system is the provision of the necessary organizational structure. In 2013, the
International Institute of Internal Auditors developed the Three Lines of Defense model. This model
coordinates the processes of risk management and internal control by clearly defining and
delineating the respective roles and responsibilities.
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Fig. 1. Model "Three lines of defense"

Within the framework of this model, the structural divisions of the organization should be
divided into 3 main groups – "lines of defense" depending on their functional responsibilities:
· Structural units form the first line of defense with the help of control mechanisms
responsible for the implementation of risk management elements in the decision-making
process and key business processes of the organization. Units of the first line of defense
are the owners of risks and are responsible for identifying, managing, and reducing the
level of risks.
· The second line of defense is the departments responsible for risk management. The
second line usually includes departments responsible for risk management, internal
control system, security, compliance, legal support. Units of the second line of defense
develop and implement a methodological approach to risk management, define standards
and coordinate the organization's actions in the field of risk management
· The third line of defense is the internal audit department, which, within the framework
of its authority, provides an independent assessment of the quality of the existing
processes, incl. risk management, identify violations, makes suggestions for improving
the organization's business processes.
Thus, this model of the organizational structure ensures an effective distribution of
functional responsibilities within the risk management system and minimizes conflicts of interest in
making managerial decisions.
Of course, this element is not the only key decision in the implementation of a full-fledged
risk management system in government bodies. An important factor is also the availability of
appropriate standards and regulations in the field of risk management for government agencies.
5. Federation of European Risk Management Associations (https://www.ferma.eu/)
6. M. Pavlov, Risk management as an integral part of the enterprise management system // Joint Stock
Company: Corporate Governance Issues. – 2015. – №. 10. – С. 1.
7. M. Gracheva, Risk Management in Government Agencies and the German Experience // Finance. – 2012. –
№. 1. – С. 66-72.
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EFFICIENCY EVALUATION OF TOURIST ENTERPRISE BUSINESS PROCESSES
The impact of the tourism industry on the economy is characterized by a multiplicative
effect. In the context of the ever-growing influence of the tourism industry on the economic and
social spheres of society, there is a need for an adequate assessment of the effectiveness of the
tourism industry functioning as well as individual tourism businesses. Analysis of business
processes and the impact of their effectiveness on the efficiency of the enterprise’s functioning is
the basis for forming an enterprise development strategy.
Evaluation of the effectiveness of business processes is carried out in order to identify
unprofitable business processes, identify problem areas, ways to improve business processes,
increase profits and reduce costs, increase the efficiency of a tourist enterprise, support decisionmaking when investing, and restructure the organization [1].
An effective model of tourist enterprise management should take into account the specifics
of economic activity in this area, the specifics of the tourist offer and the non-traditional set of
business processes compared to industrial enterprises [2]. The development of a system of
indicators for monitoring business processes implemented by the main divisions of a tourist
enterprise should be based on identifying, firstly, the types of activities of the enterprise, secondly,
the services (tourist products) sold by the enterprise, and thirdly, the resources used for this.
In the practice of evaluating the effectiveness of organizations, quantitative indicators are
most often used due to the fact that qualitative indicators are considered insufficiently accurate and,
accordingly, less important. However, W. E. Deming argued that managing an organization only on
the basis of actual figures, without paying close attention to qualitative indicators that are absent or
cannot be measured, means catching the “deadly disease of management” [3].
It is advisable to form a system of indicators that allows getting a quantitative assessment of
business processes in the process of monitoring them as a two-level system. The first level of
indicators is intended for the top management of a tourist enterprise, the second – for the heads of
its structural divisions. The number of indicators at both levels should be small, but sufficient to
objectively assess the situation at the enterprise. Indicators at both the first and other levels should
be linked to the existing system of material incentives at the tourist enterprise, including the bonus
system.
The monitoring system assumes that for each business process, a purpose and goals are set
that should be achieved at the end of the business process, as well as planned resource costs and
planned results. Efficiency means that the ratio between results and costs is not lower than planned;
it implies that the business process provides the best match between the goals set and the results
obtained.
Assessment of the efficiency level of business processes of tourism business organizations,
which depends on a number of variable factors, is not constant, and therefore, when solving this
problem, the main trends in the development of the organization and the relationship of its
economic indicators are usually studied. The problem of evaluating the effectiveness of business
processes of tourism business enterprises cannot be considered in isolation from social, economic
and organizational factors. The effectiveness of business processes of a tourist enterprise depends,
in our opinion, on the following factors:
1) quality of goal setting, that is, compliance of the planned goals with the requirements of
the external environment, the capabilities of the enterprise, and the interests of customers in the
tourist services market;
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2) the strength and focus of motivations that encourage employees to achieve their goals;
3) adequacy of the selected strategies to the set goals;
4) the volume and quality of financial resources involved in the development of tourist
services (tourist products).
The first three factors characterize the strategic aspect of the effectiveness of organizing a
tourism business, and the last one – the tactical one.
The system of performance evaluation indicators should help to present the company's
activities in the form of a system of interrelated business processes, aimed at maximizing the
satisfaction of the requirements of all stakeholders and contains a set of indicators that make it
possible to evaluate the organization’s activities in a complex as well as take into account the
degree of satisfaction of all end groups of consumers of business processes interested in the
effective work of the organization. So, a well-chosen set of indicators allows us to describe the
functioning of any complex system.
There are several classifications of business process indicators related to the tourism
business (for example, developed by K. Chuprov, L. Kozerod etc.). D. Antipov [4] presents a model
of performance indicators of an organization (in the context of a process approach to management),
which combines a set of various indicators of enterprise processes. This model is a universal tool
for assessing the functioning of an enterprise by type of business processes for the purpose of
further strategic planning based on the data obtained. Based on this, a model for evaluating the
effectiveness of business processes in tourism is proposed to be presented as follows (fig. 1):
Performance indicators
Business process performance
indicators

Key operational indicators

Performance targets

Indicators of tourist services
competitiveness

Financial performance indicators
Fig. 1. Model of performance indicators of a tourist enterprise

When developing this model, the authors followed the rules of the hierarchy of indicators of
a tourist enterprise. Financial performance indicators of an enterprise can be formed after receiving
indicators of other levels. They characterize the overall efficiency of all business processes of a
tourist enterprise. However, the main and determining role in evaluating the activities of a tourist
enterprise is played by performance targets. Performance targets characterize how effectively an
enterprise achieves its target result – profit. Accordingly, the key task of any business process of a
tourist enterprise is to maximize its efficiency in achieving the target result.
1. Frolova, L. V. & Kravchenko, E. S. (2012) Formirovanie biznes-modeli predpriyatiya. Kiev, TsUL, 384 p.
2. Yesipova, K. A. (2012) Metodyka otsiniuvannia efektyvnosti biznes-protsesiv turystychnykh pidpryyemstv,
Visnyk KNTEU, 2, 46-58.
3. Deming, W. E. (2018) The New Economics: for Industry, Government, Education, 3rd ed. Cambridge: MIT
Press, 240 p.
4. Antipov, D. V. (2010) Razrabotka modeli otsenochnykh pokazatelej ustoichivoho razvitiya orhanizatsii,
Vektor nauki, 4, 186-189.
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CHALLENGES AND BUSINESS OPPORTUNITIES DURING
THE CORONAVIRUS PANDEMIC
The COVID-19 coronavirus pandemic is testing global markets for “fragility” and changing
the behaviour (tactics and strategies) of its players – manufacturers, sellers, logistics and suppliers,
buyers, intermediaries, government agencies. The values, preferences and demands of economic
entities are subject to significant changes, if not radical changes. What used to be considered a
rather distant future becomes the present and the requirement, the necessity and the expediency
now. Economies and societies must adapt to the “new normality”. Restrictions and lockdowns have
significantly paralyzed global business activity. National governments are resorting to policies of
protectionism and “economic nationalism” more and more actively.
Ukraine's economy, weakened by the war and the loss of economic potential of annexed
Crimea and parts of Donetsk and Luhansk oblasts, is no exception – the economic and social
consequences of COVID-19 and the recession it has caused are extremely negative. Ukrainian
business is trying to maintain its position by all possible and available means, although it is quite
difficult – both financially and morally.
The government eased and tightened restrictions on economic activity, as well as imposed
quarantine measures throughout the year. The state made some attempts to help entrepreneurs
financially (group 1 entrepreneurs are exempt from the single social contribution): cash payments
for one child under 10 and “quarantine” 8,000 UAH (entrepreneurs received on the eve of January
2021 quarantine). Entrepreneurs of group 3 could receive 8,000 UAH if they stopped working
during the January quarantine. Therefore, entrepreneurs decided to close the business instead of
paying taxes.
Another type of business assistance – a loan of 5-7-9 %, where the state reimburses part of
the interest rate. But many small and medium-sized businesses did not cope with the restrictions:
according to the Opendatabot platform, from March 2020 to March 2021, 215,300 entrepreneurs
stopped working. Small and medium-sized businesses are the backbone of the country's economy,
and it has suffered the most. The tourism business and companies working in the creative industries
(concerts, film production, exhibitions, etc.) also have significant negative commercial effects.
Loss of work or forced leave during quarantine has worsened the well-being of households:
according to the State Employment Service, the unemployment rate in 2020 rose from 8.1 to 9.3 %.
The likelihood of developing psychological stress in many groups and families has increased (bad
mood, insomnia, anxiety, anger, irritability, emotional exhaustion, embarrassment, confusion,
symptoms of depression).
Psychologists and sociologists note frequent cases of emotional burnout of workers in the
conditions of long virtual or hybrid work.
But quarantine has forced some businesses to rethink their philosophy and technology –
almost all companies have started working online. For example, the hotel and restaurant group First
Line Group has adapted to the crisis by organizing its own food delivery service from its
restaurants. This helped save a small number of jobs. The waiters became couriers and the chefs
began preparing online orders.
Drommel (furniture store) also went online. The Vse.Svobody platform, which sells goods of
domestic brands, has also been launched on the Internet.
A significant increase in the number of online trading platforms and non-cash payments
stimulated the development of non-cash infrastructure and services. Demand for virtual services has
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also contributed to the development of virtual and augmented reality technologies. Companies are
increasingly using a variety of video streams to promote and sell goods/services.
Restrictions and lockdowns in some way “equalized” the conditions of business activities of
companies in the markets through “similar” competition, conditions for entering new markets,
cooperation, coopetition.
The defining negative trend for business and society was the government's inability to
provide adequate assistance during the pandemic. 2021 will be no less difficult for Ukraine's
economy. The launch of global vaccination can help and support the positive economic and social
trends of global and national economies. But society faces a new challenge – “viral inequality”.
This is a situation where poorer, less economically successful countries have limited access to the
market for effective coronavirus vaccines and have to wait.
Richer countries have “booked” almost all vaccine supplies in the near future. In addition,
the technological capacity to produce the required number of vaccines is limited. Vaccine logistics
is a complex process, not all countries can meet the logistics conditions due to the weakness or
underdevelopment of the relevant infrastructure, equipment, conditions of use and storage.
The country's tasks remain to continue the fight against the coronavirus pandemic, ensure
vaccination of the population, and counteract the economic consequences of the pandemic (the
Cabinet of Ministers has already prepared a rescue plan – the document Economic Stimulus
Program – mitigate the conditions of doing business: to amnesty capital, simplify customs
procedures, remove regulatory barriers, provide SMEs with cheap money; stimulate investment
inflows). The government's program looks more like a calming one for business than a real plan of
action. Many of its fragments are spelled out vaguely, without specific steps and deadlines, which
makes it possible to postpone the implementation of promises indefinitely. So business, as always,
should rely only on their own strength.
1. COVID-19: From a health to a jobs crisis. URL: https://www.oecd- ilibrary.org/sites/cea3b4f4en/index.html?itemId=/content/component/cea3b4f4-en.
2. Understanding the COVID-19 Effect on Online Shopping Behavior. URL:
https://www.bigcommerce.com/blog/covid-19-ecommerce/#covid-19-mens-and-womens-shopping-behaviors-vary
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WAYS OF OPTIMIZATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF COMPANY
The problems of efficiency have become increasingly important in recent years. The main
subjects of the efficiency process are the primary links of the economic system – enterprises, which
all the logic of the market mechanism are put forward in the center of the necessary changes that are
associated with public interest in highly effective efficiencies.
The major objective of any economic substance is to extend the value of its claim
advancement as well as to extend the riches of the partners (shareholders, representatives, banks,
etc.). The accomplishment of this objective is conditioned by the carrying out of a beneficial action,
by its capacity to create values that ought to cover the costs brought about by the action and to lead
to accomplishing a net pay.
As it can be seen in Figure 1, the efficiency is given by the ratio of inputs to outputs.
The creators specified over recognize between the technical efficiency and the allocative efficiency.
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Environmental Factors

Input

Allocative efficiency

Effectiveness
Output

Outcome

Technical efficiency
Monetary and nonmonetary
resources
Fig. 1. The relationship between the efficiency and the effectiveness [1]

Economic efficiency, as we know, includes profitability, which is a general indicator for
efficiency. The productivity supreme esteem is reflected by benefit (a volume pointer) whereas the
degree to which the company’s assets and capital create benefit is reflected by the productivity rates
(a marker of relative values of productivity).
Economic efficiency is a more perplexing classification than benefit. It has a lot bigger
degree than benefit, as it includes the entire arrangement of markers which mirror the particular
types of economic efficiency, a framework gathered in subsystems among which the subarrangement of productivity pointers.
Effectiveness for the most part alludes to the capacity to create the ideal utility. Rating
utility happens at the yield level of the eventual outcomes. Effectiveness is thusly normally the
appraisal of whether a company doesn't create pointless, undesirable, or insignificant items.
As we believe, economic efficiency can be reached by improving strategy, organizational
processes, resources, motivation, corporate culture. There are several ways in which a business can
seek to improve its profitability and efficiency as a result:
1. The inventory order quantity optimization. The mismanagement of order quantity can
fetch the too much or luck of stock of products, wasting time and recourses, over costs etc.
According to statistics of companies, inventory distortion with stock outs and overstock, has cost
enterprises over $1.1 trillion all over the world. The way to avoid such losses is to implement
inventory control through effective stock order calculation.
2. Sales efficiency improvement through smart approach in discounting products. When
businesses are looking to improve effectiveness, one of the most common approaches they take is to
offer a discount. One thing we have to remember – during the prep work, our discounts could cut
into profits. For the company, the maximum possible size of the discount determines the expected
level of inflation and the size of credit interest. Seems to be very interesting one more aspect of
sales efficiency improvement’ – offering free shipping.
3. Identifying and eliminating waste.
As we consider this suggestions will lead to:
- inventory efficiency improvement;
- costs control;
- optimal number of orders identifying (relatively high inventory effectiveness, possibilities
to analyze material discount offers);
- sales increasing with a level of safety;
- increasing of sales revenue, more effective logistics;
- company cash savings.
4. Improving the organization of economic efficiency management.
That step as we think will provide an organizational support of the process of providing
economic efficiency.
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That is necessary to underline that only in combination with grounded calculations of
effectiveness of given recommendations in curtain circumstances we can be sure in high possibility
of its profit abilities.
1. Mandl U., Dierx A., Ilzkovitz F. The effectiveness and efficiency of public spending. European Economy.
Economic Papers 301. February, 2008. P.3
2. Drucker P. The Effective Executive The Definitive Guide to Getting the Right Things Done
(Harperbusiness Essentials). HarperCollinsPublshers, 2006. 210 p.
3. Kucharcikova A., Tokarcikova E., Ďurisova M., Jackova A., Kozubikova Z., Vodak J., Effective
production. 1. Issue. Brno: Computer Press, 2011. 344 p.
4. Liberko I., Vidova J. Economic evaluation of economic efficiency enterprise. 20 Inthercathedra, Poznań,
2004. p. 96 – 100.
5. Eyan A., Kropp D. Effective and Simple EOQ Solutions for Stochastic Demand Periodic Review Systems.
European Journal of Operations Research, 2007, vol.18, No.3. P.75-86.
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RYZYKO JAKO SŁOWO-KLUCZ W EFEKTYWNYM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
BUDOWLANYCH W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA
Ryzyko stanowi immamentny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Wydaje
się, że pandemia COVID-19 – w szczególny sposób – zdefiniowała pojmowanie ryzyka. Mark R.
Greene, James Trieschman, Robert I. Mehr, Herbert S. Denenberg wskazują, że cyt. ryzyko
definiuje się jako niepewność co do straty (François Outreville, 2016). David McNamee oraz
Georges M. Selim przedstawiają tezę, że cyt. ryzyko jest terminem używanym do wyrażenia
niepewności co do zdarzeń i (lub) ich skutków, które mogłyby mieć istotny wpływ na cele organizacji
(Wałęga, 2007). Л. О. Примостка definiuje ryzyko jako cyt. mierzone prawdopodobieństwo, że
spodziewane zdarzenie nie wystąpi, a to spowoduje negatywne konsekwencje (Примостка, 2004).
Rıfat Akbiyikli, S. Ümit Di kmen, David Eaton prezentują konstatację, że cyt. ryzyko to niepewny
wpływ na wyniki projektu, a nie przyczyna niepewnego wpływu na wyniki projektu (Akbiyikli,
Di kmen, Eaton, 2018). Anna Korombel przedstawia natomiast tezę, że cyt. ryzyko jest zjawiskiem
obiektywnym i powszechnym, wynikającym z realizacji ciągle nowych działań oraz braku
kompletnych i pewnych informacji (Korombel, 2012). Warto w tym miejscu podkreślić, że analiza
przywołanych definicji ryzyka pozwala sformułować supozycję, że ryzyko przede wszystkim wiąże
się z pojęciem niepewności. W kontekście obecnej sytuacji pandemicznej sposób reagowania na
ryzyko może się stać zatem swoistym paradygmatem w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
Efektywne zarządzanie ryzykiem może bowiem uchronić – zwłaszcza małe przedsiębiorstwa –
przed upadłością. Warto w tym miejscu przywołać badania naukowe przeprowadzone przez Józefa
Myrczka, Magdalenę Sadlik-Lenczewskiej oraz Piotra Tworka (Myrczek, Sadlik-Lenczewska,
Tworek, 2015). Autorzy wykazali bowiem, że cyt. problem ryzyka w budownictwie jest zauważalny
również wśród małych wykonawców, przy czym świadomość konieczności zarządzania ryzykiem jest
wśród nich znacznie niższa niż w średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych (Myrczek,
Sadlik-Lenczewska, Tworek, 2015). Trzeba podkreślić, że przedmiotowe badania przeprowadzane
były przed okresem pandemii, a więc w okresie czasu uznawanego jako stabilny w kontekście obecnej
sytuacji epidemiologicznej na świecie. Zdaniem I. Szerszeniewskiej pandemia mogła spowodować
zmianę sposobu myślenia właścicieli przedsiębiorstw budowlanych w zakresie świadomości
konieczności zarządzania ryzykiem w organizacji. Badania ankietowe przeprowadzone, w okresie od
12.04.2021 r. do 16.04.2021 r., na grupie 50 właścicieli przedsiębiorstw budowlanych działających
na obszarze gminy Kłobuck mogą wskazywać na słuszność, prezentowanej powyżej, tezy.
Odpowiedzi zdecydowanej większości respondentów (ponad 90% ankietowanych) potwierdziły
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bowiem, że odpowiednie reagowanie na ryzyko może uchronić przedsiębiorstwa budowlane przed
ponoszeniem strat finansowych w okresie pandemii. 40 osób ankietowanych wskazało jednocześnie, że
skuteczne zarządzanie ryzykiem może stanowić efektywne narzędzie w ograniczeniu ryzyka
upadłości przedsiębiorstw budowlanych.
Warto w tym miejscu podkreślić, że wyniki przeprowadzonego badania należy traktować
jako asumpt do dalszej dyskusji na temat znaczenia procesu zarządzania ryzykiem w efektywnym
rozwoju przedsiębiorstw budowlanych w dobie pandemii koronawirusa. Odpowiedzi udzielone w
przedmiotowym badaniu ankietowym pozwalają natomiast sformułować supozycję, że w
środowisku właścicieli polskich przedsiębiorstw budowlanych mogą przejawiać się – na skutek
obecnej sytuacji epidemiologicznej – nowe trendy w postrzeganiu problematyki zarządzania
ryzykiem w budownictwie. Pandemia i sytuacje, która ona implikuje naznaczone są bowiem
głównie przez niepewność.
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EFFECTIVE WAYS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF CHINESE PRIVATE ENTERPRISES
Chinese private economy has become an important part of the national economy. Private
enterprises have gradually revealed their important role in optimizing resource allocation,
improving economic efficiency, maintaining the balance of supply and demand, expanding
employment, and stabilizing society, and have become the most active economic growth point in
the national economy. At present, the development of private enterprises is moving in a more
reasonable and scientific direction. However, in the development process of Chinese private
enterprises, there are indeed some problems that have caused their production cycles to be short.
The deeper reasons for the "short life" of Chinese private enterprises are related to traditional
Chinese culture, and to a large extent depend on the development thinking of the corporate legal
person, because the development thinking of entrepreneurs is the soul of the enterprise. Reasons
affecting the sustainable development of private enterprises:
1. Low management level
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At present, many private enterprises in China have chosen a paternalistic management
model, implementing centralized leadership and authoritarian decision-making (Neubauer and
Lank, 2016). Operators are both asset owners and asset managers. Among the many reasons that
restrict the longevity of family businesses, one important point is that the property rights structure
of family businesses hinders the development of family businesses.
2. The talent mechanism is not flexible
Most private enterprises are facing a serious talent crisis and trust crisis. Some private
enterprises employ cronyism, making it difficult for outstanding talents to truly integrate into
private enterprises (Birley et al., 1999).
3. Blind decision-making increases business risks
In the early stage of the development of private enterprises, to a large extent, they received
support and help from the government, which caused some successful operators to downplay their
risk awareness. Excessive self-confidence leads to the inability to correctly evaluate oneself and the
success of the enterprise.
4. The equipment has low technological content and relatively lagging technological
transformation, leading to insufficient development stamina of the enterprise
Most of the private enterprises are labor-intensive production enterprises (Chua et al., 1999).
This production mode is destined to not support each other between the strategy of the enterprise
and the resources that the enterprise can mobilize, and the strategy and resources cannot form an
organically integrated system.
5. The development environment needs to be further improved
The limitations of the policy environment hinder the survival and development of most
private enterprises, and financing has become a "bottleneck" for the development and growth of
private enterprises to a certain extent.
At present, the institutional environment of Chinese private enterprises is very imperfect,
and the improvement of the institutional environment will greatly improve the production and
operation conditions of Chinese private enterprises. Only by insisting on system innovation,
actively improving the existing system and various constraints in the internal corporate governance
structure, so that the creativity and productivity of private enterprises and the institutional
framework continue to evolve in the interaction. The company has stepped onto a new development
platform, successfully completed the transformation of its corporate form, and achieved sustainable
development. At present, the system innovation of Chinese private enterprises should mainly focus
on the following aspects:
1. Cultivate entrepreneurship
Since the quality of entrepreneurs determines the quality and development of our country's
private enterprises, the most important thing in the system innovation of private enterprises is the
innovation of entrepreneurs themselves.
2. Carry out property rights system innovation
Studies by many scholars have shown that a clear and reasonable property rights system is
the breakthrough point for corporate system innovation. Unclear property rights will cause people to
be keen to carve up companies and lose their sense of responsibility for corporate efficiency.
3. Improve the corporate operating mechanism
Really outstanding companies do not rely on outstanding entrepreneurs, but rely on the
corporate operating mechanism that allows entrepreneurs and managers to perform their duties. A
sound enterprise operating mechanism can enable private enterprises to replace generations of
entrepreneurs and endure for a long time.
4. Cultivate corporate culture
Shaping a positive, healthy and progressive corporate culture means that the company
has a steady stream of momentum for development. The creation of its own corporate culture
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with its own characteristics has become a major issue that Chinese private enterprises of a
certain scale cannot but face.
BIRLEY, S., NG, D. & GODFREY, A. 1999. The family and the business. Long Range Planning, 32, 598608.
CHUA, J. H., CHRISMAN, J. J. & SHARMA, P. 1999. Defining the Family Business by Behavior. 23, 19-39.
NEUBAUER, F. & LANK, A. G. 2016. The family business: Its governance for sustainability, Springer.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Сутністю категорії «кадрова безпека підприємства» є сукупність характеристик функціонування економічної системи, при якій здійснюється як структурний, так і змістовний
аналіз діяльності персоналу, прогнозування впливу діяльності персоналу на показники ефективності підприємства, забезпечується захищеність від внутрішніх і зовнішніх загроз, пов'язаних з персоналом, відбувається злагоджене і ефективне функціонування всіх складових
економічної системи [1].
Одним із найактуальніших завдань в контексті забезпечення кадрової безпеки суб’єктів господарювання на сьогоднішній день є захист інформації.
Як випливає із самої назви, інформаційно-аналітичне забезпечення складається з двох
компонент: збору інформації та її подальшого аналізу.
Інформаційна аналітика охоплює інформаційний аналіз та інформаційний синтез, що
тісно пов’язані між собою. При цьому, інформаційний аналіз – це загальний процес вивчення, який передбачає поділ інформації на окремі елементи, а інформаційний синтез є цілеспрямованим процесом її узагальнення та подальше перетворення в суттєву інформацію [2].
Інформаційно-аналітичне забезпечення кадрової безпеки складається з пошуку,
добору, обробки та захисту інформаційно-аналітичних даних, які необхідні при здійсненні
тактичного та стратегічного управління підприємством. Воно має на меті пошук, викриття й
нейтралізацію відкритих та латентних загроз сталому функціонуванню кадрової безпеки.
Саме цей вид забезпечення є первинною ланкою для більшості ризиків та загроз, на які наражається система кадрової безпеки [3].
За нинішніх умов господарювання інформаційно-аналітична робота має розглядатись
як творча та інтелектуальна діяльність, яку досить важко формалізувати. Така діяльність
передбачає збір, обробку, аналіз та інтерпретацію інформації, що є підґрунтям прийняття
подальших управлінських рішень.
Інформаційно-аналітична складова є важливим елементом системи забезпечення
кадрової безпеки підприємства. Основою такої роботи є не тільки розвинуті аналітичні
здібності виконавця, але й наступне [4]:
- розуміння мети дослідження та прагнення її досягти під час планування,
- критична оцінка джерел та інформаційних каналів;
- уміння працювати з недостовірною інформацією;
- розуміння необхідності об’єктивного і виваженого дослідження,
- необхідність уникати емоційності;
- представлення аналізу у вигляді дослідження з чіткою структурною побудовою;
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- уміння застосовувати описовий стиль при складанні різноманітної документації,
від невеликих повідомлень до багатосторінкових, об’ємних звітів тощо.
Таким чином, ефективність аналітичної роботи залежить від низки чинників, зокрема,
рівню розуміння проблеми та знання правового поля; урахування інтересів усіх стейкхолдерів; комплексний розгляд та відображення ситуації, на тлі якої відбувається вирішення
проблеми; акцентування уваги та зусиль на її розв’язанні; вибір оптимальних засобів для
досягнення поставлених цілей.
1. Аванесова Н.Е., Марченко О.В. Еволюція поняття «кадрова безпека»: багатогранність поглядів.
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ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
Актуальність теми дослідження. Актуальність усебічного дослідження персоналу
зумовлена його багатогранністю та суспільною значущістю.
Розвиток ринкової економіки в Україні передбачає формування нової системи реалізації кадрової політики на підприємствах. Це пов’язано з тим, що успішна діяльність підприємств в умовах жорсткої ринкової конкуренції залежить від творчої активності працівників.
Тому, кадрова політика є однією з найважливіших соціальних і економічних характеристик
будь-якого підприємства.
Аналіз діяльності багатьох підприємств і накопичений досвід їх роботи з персоналом
вказує на те, що формування трудового колективу, а також забезпеченість високої якості кадрів виступає одним з вирішальних факторів результативної і ефективної діяльності сучасного
підприємства України.
Мета дослідження: виявлення та аналіз основних принципів, методів формування та
реалізації якісної кадрової політики.
Аналіз досліджень з даної теми. Питання формування кадрової політики досліджувалися багатьма вченими-економістами. До таких вчених можна віднести: А. В. Амоша, Л. М.
Баценко, М. О. Бесєдін, В. А. Бланк, Д. П. Богиня, В. Р. Веснін, В. К. Горкавий, М. В. Грачова, О. А. Грішнова, М. І. Долішнього, П. Друкера, А. П. Єгоршин, В. С. Єфремов, А. Я. Кібанов, А. Р. Лизунець, К. І., А. Маслоу, Е. Мейо, В. О. Онікієнко, Р. В. Щокіна, Т. Пітерсона,
Ф. Тейлора, Р. Уотермана, М. Фрідмена.
Виклад матеріалу дослідження. Кадрова політика являє собою сукупність правил,
норм і цілей, які визначають напрямок та зміст роботи з персоналом. Через кадрову політику
здійснюється реалізація цілей і завдань управління персоналом, тому її вважають ядром
системи управління кадрами підприємства [1, c. 39].
Основна мета кадрової політики полягає в забезпеченні оптимального балансу процесів відновлення і збереження чисельного і якісного складу кадрів у відповідності з
потребами організації, вимогами діючого законодавства, станом ринку праці [2, с. 39].
177

Дослідження, проведені на вітчизняних підприємствах різних форм власності та
структури господарювання, дали змогу сформувати низку проблемних аспектів з управління
персоналом, актуальних на сьогоднішній день. Таким проблемами є:
– незадоволеність працівниками рівнем своєї заробітної плати;
– низький рівень кваліфікації працівників через т. з. «пільгові» умови прийому;
– гендерна нерівність, що викликає дисбаланси в трудовому колективі;
– сезонність праці;
– високий рівень плинності персоналу тощо [3, с. 76].
Управління персоналом на підприємстві слід розглядати із системного погляду, тобто
як об’єднаність взаємопов’язаних елементів, принципів, функцій, ресурсів і т. д. для
досягнення поставленої мети.
Управління персоналом складається з певних принципів, без яких неможлива його
ефективна реалізація на підприємстві. Ці принципи виступають своєрідними нормами управлінської діяльності, які повинні не тільки враховувати основні тенденції та вимоги до сучасного управління, але й бути доступними для змін і доповнень з урахуванням розвитку теорії
та практики управління.
Наведемо відомі принципи політики менеджменту персоналу, запропоновані американським дослідником у сфері менеджменту Г. Емерсоном, які стали основою раціональної
організації праці на промисловому підприємстві й навіть у сучасних умовах ефективно використовуються в практиці управління:
1) чітко поставлена та сформульована мета, досягнення якої мають прагнути керівники та підлеглі на всіх рівнях управління;
2) здоровий глузд у визначенні помилок і пошуку їх причин;
3) компетентне консультування на основі залучення кваліфікованих фахівців із метою
вдосконалення системи управління;
4) дотримання дисципліни та підпорядкування всіх членів колективу встановленим
правилам організації;
5) справедливе ставлення до персоналу;
6) швидкий, надійний, повний, точний і постійний облік;
7) диспетчеризація робіт, тобто їх планування;
8) складання та використання норм і розкладів, що дають змогу точно визначати всі
недоліки та зменшувати можливі втрати через них;
9) стандартизація та нормалізація умов, що забезпечують найкращі результати;
10) нормування операцій, що передбачає регламентування часу на їх виконання;
11) застосування письмових стандартних інструкцій для робітників;
12) обов’язкова винагорода за продуктивність [4, с. 58].
За нових умов господарювання кадрова політика повинна бути спрямована на створення якісної системи роботи з персоналом. Вона повинна орієнтуватися на отримання результату, за умови дотримання чинного законодавства, нормативних актів і урядових рішень,
шляхом впровадження всіх елементів [1, c. 177].
Інноваційні принципи формування системи управління:
ü готовність до взаємного компромісу;
ü формування взаємної довіри керівників і трудового колективу;
ü орієнтація на досягнення лояльності персоналу до місця роботи;
ü збереження на підприємстві цінних працівників;
ü зниження загального рівня стресу та конфліктів у трудовому колективі;
ü прозорість, відкритість підприємства для працівників;
ü інноваційність в управлінні персоналом [5, с. 94].
Висновки. Під час здійснення тих чи інших управлінських процесів у сучасній практиці управління персоналом використовують цілу низку спеціальних принципів, у яких
узагальнено, з одного боку, існуючі закони та закономірності, а з іншого – досвід управління,
який виправдав себе. Від того, на скільки правильно проводиться політика управління персо178

налом, залежить ефективність діяльності компанії. Персонал відіграє дуже важливу роль в
успішному розвитку організації, тому необхідно чітко та правильно підходити до вибору
підходів і методів управління персоналом організації. Від вибору підходу залежить якість
організації праці на підприємстві, а якісний вибір метода приводить до зміцнення зв’язків у
трудовому колективі, що є важливим елементом ефективного управління персоналом.
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЗА КОРДОНОМ
Мотивація персоналу – це один із таких механізмів, правильне використання якого
може допомогти підвищити продуктивність персоналу, що, в свою чергу, збільшує загальну
ефективність роботи підприємства. Крім того, мотивація персоналу покращує відносини між
керівниками і підлеглими, а також підвищує рівень привабливості роботи для працівників.
Стимулювання персоналу – це заохочення працівників до дії. На підприємствах
використовують такі основні види стимулювання:
1. Матеріальне заохочення – це стимул у матеріально-грошовій формі: заробітна плата, тарифна ставка, винагорода за результати, премії, компенсаційна виплата, видача санаторних, туристичних путівок тощо.
2. Моральне заохочення – це стимули, спрямовані на задоволення духовних потреб
людини. Вони пов'язані з психологічними факторами людської поведінки, до яких відноситься любов до своєї справи, прагнення до самовдосконалення, творчості та самовираження [1].
Негативна мотивація може застосовуватись щодо персоналу через прогули, запізнення, відхід від робочого місця, шахрайство, порушення правил техніки безпеки, грубість з
клієнтами, виконання дорученої роботи із запізненням, вживання спиртних напоїв в робочий
час, лихослів'я тощо.
Найпопулярніші методи негативної мотивації на вітчизняних підприємствах – штрафи, примусові звільнення, позбавлення премії, пониження на посаді.
Через відсутність прямого взаємозв’язку між розміром премій та конкретними результатами праці робітників підприємства, адміністративно-командний порядок господарювання
перестав виконувати свою основну мотиваційну функцію і перетворився на звичайну
надбавку до посадового окладу.
Найуспішніші моделі мотивації персоналу використовуються на підприємствах таких
країн: Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Швеція. Основний принцип мотивації,
якого дотримуються на японських підприємствах: чим більше стаж, тим вища посада і розмір
зарплати. Це значить, що кар'єрний ріст в цій країні на пряму залежить від тривалості роботи
на підприємство [2].
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Підхід до мотивації на американських підприємствах грунтується на стимулюванні
активності персоналу. Успіхи американської моделі мотивації обумовлені орієнтованістю
американців на особистий успіх і цілі досягнення високого рівня достатку. Основний мотиваційний механізм в Америці – гнучка система оплати праці.
Перевага французької схеми мотивації полягає в саморегуляції розміру заробітної
плати. Всі співробітники володіють інформацією про фінансовий стан підприємства і
знають, на яку частину прибутку кожен має право розраховувати.
Модель мотивації праці в Англії передбачає дві системи оплати праці: грошову і акціонерну. Обидві схеми означають залежність зарплати співробітників від загального прибутку підприємства. Існує ще схема, яка коливається пропорційно прибуткам підприємства.
Колективні договори зобов'язують регулярно виплачувати співробітникам частку від всього
прибутку компанії.
Підхід до мотивації персоналу в Німеччині побудований на переконанні в тому, що робітник це вільна особистість з власними інтересами. Поняття «економічної свободи» для німців
містить в собі облік інтересів населення і визначення місця індивіда в ринковій системі [3].
Отже, мотивування персоналу – одна з найважливіших функцій, що стоїть перед
менеджером. Від того наскільки мотивований персонал, залежить його вплив на досягнення
цілей організації, бажання їх досягати, забезпечення ефективного результату. Це основа для
успішної роботи підприємства.
1. Грідін О.В. Ефективне управління персоналом як запорука успішного розвитку організації // тези
доповіді. Харків, 2019. С. 189–191.
2. .Накісько О.В., Руденко С.В., Грідін О.В. Заробітна плата як невід’ємна складова системи
мотивації праці. Харків, 2019. С. 226–235.
3. Гривківська О. В. Мотивація персоналу в зарубіжних компаніях. Актуальні проблеми економіки.
2019. № 9. С. 86–91
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СТРЕС ЯК СКЛАДОВА САМОУПРАВЛІННЯ МЕНЕДЖЕРА
Дуже часто в організаціях під час прийняття на роботу ставлять таку вимогу як стресостійкість. І важливість цього чинника є високою, а особливо у випадках керівних посад. Так
як наростання невизначеності та напруженості в різних формах життєдіяльності організацій і
пов’язаних із цим стресів вимагають від менеджерів уміння управляти собою [10].
Після того як американський психофізіолог Волтер Бредфорд Кеннон у своїх
класичних роботах з універсальної реакції «боротись чи втікати» ввів термін «стрес», з ним
почали боротися, ним почали керувати, а також його почали приручати й використовувати.
Стрес трактують як стан психічного напруження, що виникає у людини в процесі діяльності
в найбільш складних і важких умовах [4].
Існують різні думки щодо визначення «стресу». Вони наведені в таблиці 1.
Всесвітня організація охорони здоров’я прийняла таке визначення: стрес – це
неспецифічна (тобто одна і та сама на різні подразники) реакція організму на будь-яку висунуту до нього вимогу. Стрес – це відповідь на загрозу, реальну чи уявну [8].
Вміння управляти стресом є однією із складових самоменеджменту та одним із критеріїв ефективного самоменеджменту. Стрес може бути як і шкідливим, так і мати позитивні
наслідки для людини та її діяльності [9]. Під впливом стресу людина стає більш уразливою, а
якість її роботи знижується. Переповнення людського організму гормонами стресу перешко180

джає виникненню реакцій префронтальної кори або кортекса (кора головного мозку, що
відповідає за інтелектуальні та творчі процеси), що призводить до блокади мислення. Також
стрес спричиняє істотні зрушення з боку різних систем організму: серцево-судинної, дихальної та інших систем. Але існує думка, що стрес є корисним для людини, так як він стимулює
активність, а недостатня напруженість призводить до погіршення морального стану, низької
ефективності роботи та зниження самоповаги [7].
Таблиця 1
Бачення визначення «стрес» різних вчених
Науковець
Петро
Горизонтов [6]
В’ячеслав
Бодров [5]
Ганс Сельє [1]
Річард Лазарус
[2]
Сьюзен Фолкман
[3]

Визначення
Це загальна адаптаційна реакція організму, що розвивається у відповідь на загрозу
порушення гомеостазу.
Це своєрідна форма віддзеркалення суб’єктом складної, екстремальної ситуації, в якій він
знаходиться.
Це стан неспецифічного напруження в організмі, що виявляється у морфологічних змінах
різних органів. Розробляючи далі це поняття, Сельє визначив його як загальний
адаптаційний синдром, специфічний стан організму у відповідь на вплив неспецифічних
подразників – стресорів.
Це реакція на взаємодію між особистістю і навколишнім світом. Цей стан значною мірою
є продуктом наших пізнавальних процесів, продуктом наших думок і оцінки ситуації.
Це певний взаємозв’язок між людиною і надмірними вимогами довкілля, що пов’язано з
перевищенням його ресурсів і створенням загрози для особистого благополуччя.

Стрес став реальною проблемою, яка часто зустрічається в наш час. Вирішення її передбачається через самоуправління собою. Варто пам’ятати, що лікування від стресу не
існує, але ним можна управляти, його можна оптимізувати та використовувати на користь.
Існує багато методів, що допомагають позбутися стресу та контролювати його. Але
ми пропонуємо деякі з них:
- діяльність, яка до вподоби людині, допомагає позбутися стресу – улюблена діяльність завжди приносить людині задоволення та є способом відгородження від
проблем. Багато людей позбуваються стресу завдяки часу проведеному за улюбленою справою. Це допомагає їм відволіктися та зібратися з думками, продумати
шляхи для вирішення своїх проблем та подолання стресу;
- треба навчитись сприймати стрес та проблеми, не перебільшувати їхнє значення та
не додавати нічого зайвого – вміння керувати стресом може допомогти керівникові у критичних ситуаціях, коли потрібно приймати швидкі та важливі рішення,
адже стрес часто може нашкодити нам, затьмаривши тверезість наших думок;
- оточення себе підтримкою, бо спілкування, бесіди і сміх дають вихід негативній
енергії – для багатьох людей важливим є спілкування з сім’єю та близькими людьми. Час у колі сім’ї або друзів може надати величезний заряд позитивної енергії,
підбадьорити та спрямувати стрес у корисну для людини діяльність;
- складання планів допомагає відволіктися, змушує задуматися і у такий спосіб
направити енергію в інше русло – плани завжди займають левову частку нашого
повсякденного часу. Коли людина щось детально обмірковує, це змушує її забути про
проблеми, що спричиняють стресовий стан, і сконцентруватися на майбутньому;
- також може допомогти психотерапевтичний спосіб управління стресом, використання технології аутотренінгу та застосування медитації.
Отже, варто зрозуміти і пам’ятати, що все, що відбувається в житті – це результат дій
чи їх відсутності, думок, вміння самоупрявляти собою. Тому, за допомогою невеликих
старань, можна навчитись контролювати стрес та перетворювати його у позитивну дію.
1.
2.
3.

Hans Selye. Stress in Health and Disease. – London: Butterworths. – 1976.
Richard S. Lazarus. Stress and Emotion. – New York: Springer Pub. – 2006.
Susan Folkman with Richard S. Lazarus. Stress, appraisal, and coping. – New York: Springer Pub. – 1984.
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239 с.
7. Колпаков В. М. Самоменеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : ДП «Видавничий
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університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с.
9. Нетепчук В.В. Самоменеджмент : навч. посібник. – Рівне : НУВГП, 2013. – 354 с.
10. Юринець З.В. Самоменеджмент : навч. посібник / З. В. Юринець, О.В. Макара. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2014. – 272 с.

Бігдан І.А.
к.е.н., доцент
Гудько О.С.
студентка
Харківський державний університет харчування та торгівлі
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС КОРОНАКРИЗИ
В умовах третьої хвилі пандемії в Україні погіршуються макроекономічні показники
розвитку – скорочення у березні 2021 р. золотовалютних резервів на 5% (на 1,5 млрд.дол.
США) та погіршення валютної ліквідності Уряду; посилення інфляційного фонду (зростання
до 8,5% індексу споживчих цін), підвищення облікової ставки НБУ з 6,5% річних у березні
до 7,5% 16 квітня [1; 2]. Мінливість ситуації з рівнем захворюваності, виснаженість виробників дією перманентних карантинних заходів та непередбачуваність введення чергових
обмежень продовжує стримувати розвиток ключових видів економічної діяльності –
промисловість, будівництво, транспорт, сільське господарство. Падіння виробництва у січні
склало 4%, у лютому – 1,7%, зокрема, промислового виробництва – 4,6% [3]. Ускладнення
економічної ситуації відбувається і в наступні місяці – введення обмежень в червоних зонах
карантину та зупинка діяльності підприємців і малого бізнесу в 39 сегментах (КВЕД,), зростання збитковості та погіршення фінансової спроможності суб’єктів господарювання, стрімке зростання цін виробників, тривала відсутність надходжень за зовнішніми запозиченнями
тощо. В цих умовах державне регулювання фінансового забезпечення розвитку підприємств
набуває особливого значення.
Вважаємо, що державне регулювання фінансового забезпечення розвитку підприємств в умовах пандемії як складова системи державного регулювання є сукупністю заходів
нормативно-правового, виконавчого та контролюючого характеру, спрямованих на фінансову
підтримку усіх галузей економіки, зменшення та подолання негативних наслідків пандемії,
відновлення економічного зростання та досягнення цілей сталого розвитку країни. Регулювання
державою заходів фінансової підтримки підприємств та підприємців в умовах карантину здійснюється в рамках внесених змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (Закон України № 540-ІХ від 30.03.2020 р); Державної програми
стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними
заходами (Постанова КМУ № 534 від 27.05.2020 р); змін до ПКУ, зокрема, щодо особливостей
оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти із значними
інвестиціями в Україні (Закон України № 1293-ІХ від 02.03.2021 р.) та ін.
Форми державної фінансової підтримки розвитку підприємств в умовах коронакризи
здійснюються в розрізі груп: 1) пряма; 2) умовно-пряма; 3) непряма. Пряма форма державної
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фінансової підтримки передбачає бюджетне фінансування (кошти державного та місцевих
бюджетів) заходів підтримки бізнесу. На сьогодні діє 23 бюджетні програми фінансової підтримки для аграріїв, ФОПів та найманих працівників, суб’єктів малого та середнього бізнесу
шляхом надання субвенції, дотації, компенсації, грантів, одноразової матеріальної допомоги,
пільг за кредитами тощо [4]. Так, держава здійснює підтримку розвитку тваринництва та
переробки сільгосппродукції шляхом надання часткової компенсації вартості будівництва,
реконструкції підприємств, вартості придбаної сільгосптехніки та обладнання вітчизняного
виробництва; здешевлення кредитів на здійснення заходів в агропромисловому комплексі.
Так, у 2020р. профінансовано 100% на закупівлю сільгосптехніки (1,45 млрд.грн) та здешевлення кредитів (1,05 млрд.грн). Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» передбачає
для мікро та малих підприємств часткову компенсацію процентної ставки за гривневим кредитом на оборотний капітал, рефінансування кредиту та інвестиційні цілі у комплексі з
механізмом часткових кредитних гарантій (80% на оборотний капітал). За час дії програми
банками-учасниками станом на 19.04.2021 р. видано 13 659 кредитів на загальну суму понад
33,6 млрд грн., з них 44,6% – рефінансування попередньо отриманих позик, 14,9% – інвестиційні кредити, 40,8% – антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0% [5].
Мікро, малим та середнім підприємствам надана можливість взяти кредит з 70% покриттям
державними гарантіями.
Умовно-пряма форма фінансової державної підтримки спрямована на формування
спеціальних режимів оподаткування. На час дії карантину ФОПам та малому бізнесу надані
податкові преференції: звільнення від сплати єдиного податку ФОПами першої групи по
травень 2021 р.: врегулювання питань сплати податкового боргу платників податків-ФОПів в
сумі до 6800 грн; списання штрафних санкцій і пені боржникам; виплата юридичним особам
одноразової компенсації витрат на сплату ЄСВ та ін.
Непряма форма державної підтримки передбачає забезпечення широкого доступу
бізнесу до кредитних ресурсів банків шляхом надання державних гарантій (у формі застави
або високоліквідних активів). Сьогодні діють банківські програми з кредитування на пільгових умовах для ФОПів, малих та середніх підприємств, які працюють в пріоритетних галузях
економіки, визначених Фондом розвитку підприємництва (ФРП), з мікрокредитування ФРП
для фінансування сфер виробництва, сільського господарства, послуг, торгівлі (для ФОПІВ
та мікропідприємств) [4]. В рамках фінансової підтримки аграріїв здійснюється здешевлення
кредитів в режимі кредитної субсидії; надається компенсація лізингових платежів; здійснюються державні форвардні закупівлі зерна на організованому аграрному ринку України тощо.
Фінансову підтримку суб’єктам підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні
проекти в пріоритетних напрямках розвитку підприємництва, визначених обласними та
місцевими програмами, надають Регіональні фонди розвитку підприємництва.
В рамках реалізації Державної програми стимулювання економіки на 2020-2022 рр.
плануються 7 нових та розширення діючих програм підтримки АПК; створення Фонду гарантування кредитів та Фонду фондів для спрощення доступу малого та середнього бізнесу до фінансування. 13 січня 2021р. схвалена Концепція Загальнодержавної цільової науково-технічної
космічної програми України на 2021-2025рр. Реалізація програми передбачає поряд з коштами
державного та місцевих бюджетів, позабюджетних фондів залучення донорських коштів та
міжнародної технічної допомоги. В умовах дефіциту бюджету завданням держави є пошук
ефективних інструментів фінансового забезпечення відновлення економіки під час пандемії.
1. Макроекономічний аналіз на 13 квітня 2021 року. URL: https://nabu.ua/ru/makroekonomichniy-analizna-13-kvitnya-2.html
2. Облікова ставка Національного банку. URL: https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/archive-rish
3.
Огляд
економічної
активності
(підсумки
лютого
2021
року).
URL:
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id
4. Програми підтримки бізнесу. Бюджетні програми. URL: https://sme.gov.ua/program_type/derzhavniprogramy/page/2/
5. За програмою 5-7-9 вже видано понад 33,6 млрд.грн.https://www.me.gov.ua/News/List?lang=ukUA&tag=News&pageNumber=4
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
Фізичні особи-підприємці (ФОП) на сучасному етапі є одними з найбільш розповсюджених суб’єктів господарської діяльності в Україні. За інформацією Державної податкової
служби України, на початок 2020 року кількість зареєстрованих ФОП становила 1 876 604
осіб, це підтверджує важливість таких суб’єктів господарювання для вітчизняної економіки.
Формування системи оподаткування доходів громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, відбувалося в кінці 80-х – поч. 90-х років
ХХ ст., в умовах панування комуністичної ідеології та відсутності розробленої стратегії політики оподаткування таких суб’єктів господарювання. Унаслідок цього створена система оподаткування набула яскраво вираженого фіскального спрямування, що призвело до проблем у
співвідношенні приватних та публічних інтересів при оподаткуванні й масового відходу малих підприємств в «в тінь».
З метою детінізації економіки та легалізації малого бізнесу в Україні в 1998 році
було упроваджено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що являла собою спеціальний податковий режим для суб’єктів малого підприємництва, який передбачав
заміну ряду податків і зборів єдиним податком та ведення спрощеного порядку податкового
обліку та звітності за умови, що суб’єкт відповідав встановленим у законодавстві критеріям.
Відтоді в податковій системі України паралельно застосовуються два податкових режими –
загальний та спеціальний для малого бізнесу.
Загальна система оподаткування для ФОПів характеризується такими основними
податками та платежами: ПДФО (18%), військовий збір (1,5%), ПДВ (у разі перевищення доходу за останні 12 місяців 1 млн грн чи добровільної реєстрації), податок на майно
та ін. Кількість найманих працівників на підприємстві не обмежена, як і вид діяльності.
Щодо обліку, то чинна книга обліку доходів і витрат за встановленою формою в паперовому та/або електронному вигляді. Щорічна об’єднана звітність, включає ПДФО,
військовий збір та єдиний внесок. Річна – протягом 40 календарних днів за закінченням
року до 9 лютого. Авансові платежі з ПДФО розраховуються платником самостійно за
даними Книги обліку доходів і витрат за підсумками кварталу. Сплата бюджету до 20
числа місяця, наступного за кожним кварталом. За останній 4-й квартал авансовий платіж не розраховують та не сплачують, так як сплачується загальна сума податку за рік з
урахуванням уже сплачених авансових платежів. Сплата за рік впродовж 10 календарних
днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.
Єдиний внесок сплачується до 20 числа місяця, що настає за кварталом. У разі наявності
найманих працівників починаючи з 2021 р. впроваджена об’єднана форма звітності, яка
включатиме ПДФО, військовий збір та ЄСВ. Квартальна – 40 днів за закінченням
кварталу. Вперше такий звіт подається за 1 квартал 2021 року – 10.05.2021 [1].
Суб’єкти малого бізнесу, які мають право на використання спрощеної системи оподаткування, розподілені на чотири групи. Право на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для будь-якого платника виникає за наявності двох умов: відповідності всім вимогам, що встановлені для платників єдиного податку та реєстрація особи
платником єдиного податку в установленому порядку [1]. Окрім того, статтею 291.5 ПКУ
визначено види діяльності, заборонені для платників єдиного податку [4].
На сьогодні спрощена система оподаткування є актуальною у використанні, про що
свідчить динаміка кількісті фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності – спрощенців. Так, за даними Державної податкової служби України станом на 01.01.2020 р. за єдиним
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податком оподатковувались доходи 1488,3 тис фізичних осіб-підприємців. Порівняно із
аналогічним періодом минулого року кількість зареєстрованих платників єдиного податку
збільшилась майже на 93,8 тис. осіб [3]. Якщо взяти до уваги останні дані, то кількість фізичних осіб-підприємців, що використовують спрощену систему оподаткування становить
75-80% від сукупної чисельності фізичних-осіб-підприємців. Ефективність спрощених режимів оподатковування підтверджується щорічним збільшенням надходжень єдиного
податку до місцевих бюджетів. За підсумками 2019 року місцеві бюджети отримали єдиного
податку у сумі 35270,2 млн грн, що на 5706 млн грн більше ніж у 2018 році [2]. Частка єдиного податку від платників – фізичних осіб набагато більша ніж частка надходжень від юридичних осіб. У 2019 році ФОП було сплачено 24952,7 млн грн єдиного податку, що на 25,5 %
більше, ніж у 2018 році. За період з 2017 р. по 2019 р. питома вага єдиного податку від
фізичних осіб коливається у межах 66,1-70,8%.
Такі дані є абсолютно логічними із погляду того, що спрощена система за своїми
природою і змістом призначена і спрямована на підтримку та розвиток саме малого та
середнього бізнесу, ініційованого саме фізичними особами.
Та незважаючи на всі переваги, спрощена система оподаткування має один важливий
недолік – вона є одним із основних інструментів агресивного податкового планування, а
іноді навіть і ухилення від оподаткування. Для вирішення проблем зловживання спрощеною
системою оподаткування основними напрямками її розвитку має стати:
уніфікація всіх податків, в т. ч. єдиного соціального внеску, що сплачують спрощенці, у один дійсно єдиний податок для спрощення процесу розрахунку сум
зобов’язань та зменшення витрат часу на звітування про результати діяльності;
встановити можливість перевірки діяльності фізичної особи-підприємця, що перебуває на спрощеній системі оподаткування тільки за умови порушення норм законодавства (щодо надання звітності та/або порушення строків сплати податку).
посилити відповідальність платників єдиного податку за використання праці
найманих працівників без оформлення трудового договору із метою забезпечення
легалізації трудових відносин найманих працівників. В даному контексті бачиться доцільним запровадити й законодавчо закріпити систему штрафних санкцій та
скасування реєстрації такої особи назавжди платником єдиного податку за
порушення трудового законодавства, випадки яких є досить частим явищем в
нашій державі.
1. Офіційний сайт Головного управління ДПС в Івано-Франківській області. – Режим доступу :
https://if.tax.gov.ua/listivki-ta-broshuri/448848.html
2. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. – Режим доступу :
https://www.treasury.gov.ua/ua
3. Офіційний сайт
Державної
податкової
служби
України. – Режим доступу :
https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/novini/407585.html
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. [Електронний ресурс] / Редакція від
23.04.2021 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Бориславський І.О.
менеджер ферма-туристичний комплекс «Світлиця ластівка»
м. Одеса, Україна
АЛЬТЕРНАТИВНІ ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ НА КРУЇЗНИХ ЛАЙНЕРАХ
Майже всі круїзні лінії пропонують на борту круїзного лайнера харчування за системою «усе включено» [1]. Різниця у тому, що в круїзних компаніях класу «стандарт» і «преміям» алкогольні і безалкогольні напої не включені до вартості, а круїзні компанії класу
«люкс» включають усі напої до вартості круїзу [2].
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Залежно від круїзної компанії на борту лайнерів пропонується цілодобове харчування,
наприклад як у Royal Caribbean Int, Norwegian Cruise Line, Celebrity Cruises. Або з 6 ранку до
24 годин з нічною перервою, наприклад Costa Cruises, MSC Cruises. Однак всі компанії пропонують послугу доставки їжі в каюту 24 години, стягуючи символічну плату за доставку в
нічний час доби.
У більшості круїзних ліній має місце таке харчування:
1. Сніданок: в каюті, в буфеті (шведський стіл)
2. Обід: в буфеті (шведський стіл) або в ресторані (за меню, але без певної розсадження). Залежно від круїзної компанії вечеря може проходити двома типами: традиційне
харчування по змінах, або за правилом «вільний час вечері». Деякі круїзні компанії поєднують два типи харчування в залежності від уподобань клієнта.
3. Вечеря за традиційною системою харчування по відбувається за змінами: в головній залі за персональним столиком і постійним офіціантом, який обслуговує протягом всього
круїзу (перша зміна з 19:00 до 20:30, а друга з 21:00 до 22:30).
Вечеря за вільною системою харчування відбувається в ресторані без персонального
столика в будь-який зручний для пасажира час з 19:00 до 23:00.
Спеціальні буфети: відкриті протягом усього дня.
Однак із появою нових круїзних лайнерів, чи зміною технології та організації харчування на основних круїзних лініях, компанії пропонують альтернативні заклади харчування
на борту.
Охарактеризуємо деякі альтернативні ресторани круїзних лілій, які за останні 2 роки,
починаючи з 2019 року стали брендовими. Більшість з них – це невеликі заклади за площею,
але мають вузьку спеціалізацію та концептуальність.
Ресторан «теппан-які» має концепцію у стилі японського закладу із унікальною технологією приготування їжі, яка заклечається у тому, що кухар готує їжу на петельні (японська
назва – «теппане») перед гостями. Такі заклади мають мцсце на круїзних лініях «Royal
Caribbean», «Costa Cruises», «NCL Cruises» і «MSC Cruises».
Ресторан-гриль. Це тип ресторану під відкритим небом на відкритій палубі вночі.
Клієнт може куштувати, дивлячись на відкритий водний простір та зоряне небо. Такі
ресторани є лише на лайнерах «Celebrity Edge» та «Celebrity Apex».
Ресторан-анімація. Тематична вечеря із використанням 3D анімації. Під час анімаційного шоу на великих екранах клієнти спостерігають битку кухарів. Після шоу можливо
їсти приготовлені та подані на столи блюда. Такий заклад існує лише на одному лайнері
«Gtlebrity Gruises».
Вечеря із шефом. Круїзна лінія «Royal Garibben» пропонує на борту лайнера вечерю з
п’яти блюд, які готує шеф-кухар перед клієнтами. Є можливість прямого спілкування туристів із шефом і дегустація блюд високої кухні.
Ресторан «Sel De Mer» пропонує для дегустації традиційні блюда високої французької
кухні із сучасною інтерпретацією. Такий ресторан є в круїзній лінії «Holland America Line»
та на одну добу протягом круїзу має місце на круїзних лайнерах «Nieuw Statendam» та
«Koningsdam».
Також на круїзних лініях є сенс пропонувати концептуальні ресторани, які мають
унікальний дизайн.
Є сенс організовувати заклади харчування із використанням унікальної анімаційної
програми (як приклад, джаз із запрошенням до виступу відомих співаків, музикантів).
Важливим елементом ресторанного бізнесу на борту є споживання спиртних напоїв.
Тому перспективним задля залучення клієнтів до закладу харчування є винні ресторани,
коктейль-ресторани, які пропонують вишукані напої та коктейлі власної рецептури.
У період пандемії Covid-19 та постковідного періоду є сенс пропонувати постковідне
меню у спеціалізованих закладах харчування.
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Як бачимо, сьогодні харчування на круїзних лайнерах перебуває у стадії змін у бік
унікальності, оскільки задоволення туристів саме харчуванням протягом круїзу залишає
позитивні емоції та задоволення обраним круїзом та круїзною компанією.
1.
Питание
на
борту
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.mcruises.ru/all_about_cruises/121204/
2. Іванов А. М. Методи оцінки якості обслуговування туристів на водному транспорті [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.stu.cn.ua/media/files/conference/itb20.pdf

Вислободська Г.П.
к. е. н., старший викладач
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького
ОСНОВНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ГОТЕЛЬНИХ
ТА РЕСТОРАННИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сфера готельного та ресторанного бізнесу в світі, та в т.ч. і в Україні, є доволі конкурентною галуззю. Підприємства даного сектору економіки прагнуть до максимально можливого забезпечення потреб споживачів у послугах, основними з яких є якісне та комфортне
проживання та/чи харчування. Основним завданням маркетингу готельних та ресторанних
підприємств є організація діяльності відповідно до попиту на їхні послуги.
Є безліч трактувань поняття «маркетинг готельно-ресторанної діяльності», всі вони
мають спільні риси та пояснення. Однією із найбільш повних та точних дефініцій цього
поняття є визначення У. Гузар. Дослідниця трактує маркетинг готельно-ресторанної галузі як
систему управління та організації діяльності щодо розроблення, створення, просування
та реалізації продукту готельно-ресторанного підприємства, що орієнтується на вдоволення
потреб споживачів та досягнення визначених керівництвом готелю цілей [1, с. 18].
Насамперед, заклади готельного та ресторанного спрямування мають потребу у встановленні системи комунікаційних зв'язків, що є причиною включення у маркетингову
діяльність заходів із просування продукту на ринку, використання інструментів стимулювання продажів. Основними складовими просування продукту є: реклама, пропаганда, public
relations, заходи із стимулювання збуту.
Щоб маркетингове управління та організація рекламно-інформаційної діяльності у
сфері ресторанного та готельного бізнесу було ефективним слід застосовувати наступні
заходи:
1. Створити у своїй структурі маркетингову та рекламну служби, відділи PR і т. п.
2. Використовувати інернет-додатки, медіа простір, соціальні мережі для просування
відеофільмів та рекламних роликів про заклад.
3. Завжди мати у підприємстві високоякісну рекламної продукції, довідковий матеріал, розміщуючи цю інформацію у холах, рецепції, номерах та інших місцях, у яких можуть
перебувати відпочивальники.
4. Мати напрацьовані підходи до вибору промоутерських засобів (радіо, газети, телебачення, журнали тощо), які містять вичерпну та яскраву інформацію про заклад.
5. Представляти свої ресторанні та готельні підприємства на туристичних виставках,
ярмарках, самостійно організовувати подібні заходи.
6. Проводити у своїх закладах науково-практичні семінари та конференції, круглі
столи присвячені питанням розвитку туристичної галузі.
7. Створювати та координувати спільні рекламні кампанії із партнерами (страховими
фірмами, авіакомпаніями, іншими туристичними підприємствами, зарубіжними колегами тощо).
Вигідна взаємна співпраця допоможе налагодити обмін інформацією та рекламою закладів.
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Нині маркетингова діяльність готельних та ресторанних підприємств невід’ємно
пов’язаний із використанням новітніх технологій – ІТ-технологій. Сьогодні звичним явищем
є продаж продукції, рекламування послуг через інтернет-ресурси та соціальні мережі. Правильне застосування інструментів інтернет-маркетингу дозволяє залучити більшу кількість
клієнтів та покращити свої позиції на ринку [2]. Так, для готельної індустрії широко поширеним є використання онлайн-бронювання номерів, для цього створений ряд систем бронювання житла, наприклад платформа Booking. Ресторанні заклади вищого класу та класу
«люкс» мають власні web-сайти, де потенційні клієнти можуть ознайомитися із спектром
послуг, що надає заклад, меню та цінами.
На практиці маркетинг ресторанного та готельного продуктів направлений до
виконання таких завдань індустрії гостинності:
– обґрунтувати необхідність ресторанних та готельних послуг визначаючи наявний
та потенційних попит на них;
– налагодити дослідницьку роботу із створення проектних турів чи інших послуг,
задля задоволення потреб споживачів;
– скоординувати організаційний маркетинговий план щодо просування та реалізації
туристичного продукту та фінансової діяльності суб’єктів туристичної сфери;
– удосконалити методику маркетингової стратегії реалізації продукту готельноресторанного бізнесу та просування його на ринок;
– регулювання напрямки діяльності всієї мережі закладів для досягнення загальної
бізнесової мети [3].
Висновки. Маркетинг готельних та ресторанних закладів є важливою складовою їх
діяльності. Він передбачає пошук потенційних покупців туристичних послуг, визначення їх
потреб, планування створення та введення нових продуктів готельного та ресторанного бізнесу, механізм створення цін, організацію сервісу, просування продукту на ринку.
Підсумовуючи вище сказане слід сказати, що для підвищення ефективності маркетингової діяльності готельних та ресторанних підприємств слід систематично здійснювати
дослідження ринку туристичних послуг, моніторинг ринкової ситуації, шукати нові шляхи
для отримання прибутку. Ефективно та раціонально організована маркетингова діяльність
дозволяє підвищити ефективність роботи підприємств готельно-ресторанного бізнесу та
покращити їх конкуренто спроможність.
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2. Тимошенко З.І., Мунін Г.Б., Дишлевий В.П. Маркетинг готельного продукту : підручник
[Електронний ресурс] URL: http:// tourism-book.com/pbooks/book-37/ua/ (дата звернення: 29.03.2021).
3. Мацеха Д. С., Бурий С. А. Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Вісник
Хмельницького національного університету. 2014. № 5, Т. 2. С. 43-47.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ
НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ
Останні роки у зв’язку з економічною кризою українська влада шукає варіанти для
того, щоб стимулювати розвиток бізнесу. Як один із таких варіантів розглядається податок
на виведений капітал, який замінить діючий податок на прибуток підприємств. Суть податку
полягає у тому, що оподатковуватимуться лише ті кошти, які були виведені з обороту, до
них відносяться наприклад дивіденди. Стягнення податку на виведений капітал передбачається за такими ставками:
15% – до операцій з виведення капіталу;
20% – до операцій, прирівняних до операцій з виведення капіталу;
5% – до коштів, сплачених на виконання боргових зобов'язань пов'язаним особам –
нерезидентам.[1]
Розмови про цей податок ведуться ще з 2015 року. В 2018 році про важливість ведення цього податку зауважив тодішній президент України – Петро Порошенко, але законопроект так і не був введений. У 2020 році знову була спроба прийняти ці зміни до Податкового
кодексу, але вона знову не завершилася успішно.
Однією з головних причин проти цього податку є те, що після його введення бюджет
може понести значні втрати, які негативно сприйматимуться міжнародними партнерами, і
тому МВФ розкритикував доцільність прийняття змін. Зокрема, Мінфін вважає, що загальна
сума втрат державного сектора у 2021 році складатиме 59,7 млрд грн, у тому числі: втрати
державного бюджету – 53,2 млрд грн, місцевих бюджетів – 8,1 млрд грн та додаткові
надходження до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування – 1,6 млрд грн. [1]
Незважаючи на те, що одразу після введення податку очікується зменшення бюджету, в подальшому очікується збільшення надходжень. На рисунку 1 представлені розрахунки
проведені Українським інститутом майбутнього, де чітко можна прослідкувати що не
зважаючи ефект від податку буде відбуватися з базовим чи оптимістичним сценарієм, в
будь-якому випадку надходження збільшаться, і у 2025 році можуть становити більше на 35
та 79 млрд. грн. відповідно, ніж при стягнені податку на прибуток.

Рис. 1. Надходження до бюджету[3]

189

Не зважаючи на недоліки, про які говорять противники цих змін, податок має також
достатньо переваг.
Одна з головних причин для введення є те, що податок може стати стимулом для
реінвестування в економіку. Це буде хорошою можливістю для підприємств удосконалювати
та розширювати свою діяльність, що в свою чергу дасть можливість створювати нові робочі
місця для населення. Також якщо враховувати, що досить велика кількість підприємств використовує застарілі моделі техніки, то такі інвестиції сприятимуть їх модернізації. Це відповідно
посприяє збільшенню обороту виробництва і відповідно збільшення надходжень від ПДВ.
Цей податок позитивно вплине на ведення фінансової звітності, оскільки у підприємств
не буде необхідності фальсифікувати реальні результати діяльності. Найчастіше використовують такі маніпуляції, як накопичення збитків і подальша їх оптимізація, закупівля
фіктивних послуг, дроблення власного бізнесу. З України щорічно виводиться значна сума коштів без належного оподаткування, а при введені податку з’явиться можливість цього уникнути.
Із введенням податку на виведений капітал значно полегшиться робота фіскальних
служб, оскільки оподатковуватимуться лише окремі операції, перелік яких буде чітко встановлений, а тому зникне необхідність перевіряти усі доходи і витрати, як при оподаткуванні
операційного прибутку, підчас перевірки фінансових результатів.
У табл. 1 наведено порівняння діючого наразі податку на прибуток та податку на
виведений капітал.
Таблиця 1
Порівняння податків на прибуток та виведений капітал [2]
Податок на прибуток
Забирає кошти для розвитку компанії
Складне адміністрування
Створює віртуальну прибутковість компанії
Створює фіктивні витрати
Безконтрольне виведення коштів з країни
Великі компанії сплачують менше податків
Високі корупційні ризики – дискреційні
повноваження податкових органів

Податок на виведений капітал
Залишає кошти в компанії
Легке адміністрування
Відображає реальну прибутковість компанії
Ліквідує тіньові схеми
Контроль та оподаткування виведення капіталу з країни
Рівні умови оподаткування
Прості правила визначення бази оподаткування

До уваги слід взяти досвід інших країн, в яких діє даний податок і як він вплинув на
економіку. До країн, в яких діє цей податок відносяться Естонія, Грузія, Латвія, Велика
Британія (лише для малого та середнього бізнесу). Так, наприклад, в Естонії податок на виведений капітал діє уже більше 20 років і податкова система цієї країни є конкурентоспроможною. За допомогою цього податку в країні значно зросли інвестиції і вже за 3 роки після
введення було ліквідовано початкових спад обсягу бюджету.
Отже, введення податку на виведений капітал є доцільним в Україні. Не зважаючи на
ті недоліки, які зазначають противники, податок має значні довготривалі перспективи. Він не
тільки збільшить кількість інвестиції у бізнес, він також вплине на зменшення маніпуляцій з
капіталом, спростить роботу фіскальних служб. Так, перші роки після введення податку
відбудеться зменшення бюджету, але в подальшому прогнозують його значне збільшення не
тільки за рахунок цього податку, а і таких як ПДВ та ПДФО. На досвіді раніше згаданих
країн можна переконатися, що податок має хороші перспективи розвитку і довів свою
ефективність на практиці.
1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на
виведений капітал на заміну податку на прибуток підприємств. Висновок Комітету з питань бюджету
18.11.2020 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69156
2.
Податок
на
виведений
капітал:
перспективи
та
основні
моменти
URL:
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100010467-podatok-na-vivedeniy-kapital-perspektivi-ta-osnovni-momenti
3. Український інститут майбутнього. Розрахунок ефекту від ПнВК 3.(станом на 24.04.2020 р.)
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО
ПІДШТОВХУВАННЯ У МАЛОМУ БІЗНЕСІ
Малий бізнес є сферою економічної діяльності, у якій значна частка доходу залежить
від вибору клієнта. Але чи є цей вибір раціональним?
Згідно теорії, раціональний вибір є прийняттям найбільш вигідних рішень на основі
суб’єктивних уявлень індивіда,що залежать від обсягу інформації, який є в розпорядженні
суб’єкта, що приймає рішення. Тобто, теорія раціонального вибору зображує вибір суб’єктом, у якого відсутній вплив власних емоцій, який має вичерпно інформацію про усі варіанти
вибору при відсутньому зовнішньому впливі.[1]
Реальність, в свою чергу,свідчить, що в більшості випадків споживач не може повністю виключити емоційний фактор під час вибору; володіє мінімальною інформацією про
варіанти вибору, або не володіє нею взагалі; схильний до впливу зовнішніх факторів. Тому
реальний споживач більш схильний до ірраціонального вибору, чим вдало користуються як
великі компанії, так і представники малого бізнесу для збільшення обсягу продаж, прискорення обслуговування клієнта, формування позитивної репутації бренду тощо.
Так, наприклад, найпоширенішими маніпуляціями у закладах харчування (що є
одними за найпоширеніших представників малого бізнесу) є: використання відповідного
музичного оформлення (класична та спокійна музика розслаблює та змушує залишатися у
закладі як можна довше, динамічна музика, навпаки, змушує швидше залишити заклад),
аромамаркетинг (запах бекону у закладі спонукає споживачів замовляти більш рясні
сніданки, а аромати кориці та ванілі стимулюватимуть продаж кави та десертів), меблювання
та дизайн інтер’єру (заклади швидкого харчування навмисно розміщують у торгівельних
залах незручні меблі та використовують яскраві кольори у оздобленні інтер’єру для скорочення часу перебування гостя у закладі), поведінка обслуговуючого персоналу (рекомендації
та навідні питання можуть підштовхнути гостя до заказу дорожчих страв та у більшій
кількості).
Список прийомів та маніпуляцій, що використовують заклади ресторанного господарства зокрема та малий бізнес взагалі є майже невичерпним бо, окрім «загальноприйнятих» методів маніпуляцій вибором, у багатьох представників малого бізнесу є власні ноухау. З цього постає необхідність у систематизації цих знань. З точки зору економічної науки
таким «систематизатором», може стати теорія економічного підштовхування.
Економічне підштовхування (Nudge theory) – теорія, що передбачає можливість
впливу на прийняття групових або індивідуальних рішень шляхом позитивного підкріплення
та непрямих вказівок. Ця теорія стала відомою завдяки публікації книги Річарда Талера та
Касса Санстейна «Nudge». За узагальнення результатів попередніх досліджень та розробку
теорії Талер отримав Нобелевську премію з економіки.
Першими, хто впровадив використання теорії підштовхування на державному рівні,
були представники уряду Великобританії. Був заснований спеціальний орган з вироблення
пропозицій щодо використання методів поведінкової економіки (Behavioral Insights Team).
Через шість років існування цей орган змінив свій статус і зараз є міжнародною компанією,
що надає консультаційні послуги урядам різних країн щодо застосування підходів поведінкової економіки в державному регулюванні. Під час заснування для цього органу були висунуті наступні задачі: зробити надання державних послуг менш витратним і більш простим
для громадян; підвищити ефективність державного управління, використовуючи більш
реалістичну модель поведінки; заохочувати громадян «зробити кращий вибір для себе». [2]
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Також, Behavioral Insights Team випускає методичні рекомендації щодо застосування
таких підходів в роботі державних органів. В квітні 2014 р були випущені рекомендації щодо
застосування поведінкових механізмів EAST (Easy, Attractive, Social and Timely). Вони
описують чотири принципи, яких слід дотримуватися орган, що виробляє політику і використовує механізм поведінкової економіки:
1. простота (Еasy): вибрати відповідь, що пропонується за замовчуванням, простіше, ніж
розбиратися в пропонованих варіантах, тому багато хто вибирає його. Стандартна відповідь повинна бути найкращим варіантом. Також необхідно спрощувати інформацію, яку
держава надає громадянам для прийняття рішення або при наданні послуг;
2. привабливість (Attractive): необхідно використовувати механізми, що привертають увагу
людей, – Зображення, колір тощо;
3. соціальний аспект (Social): сповіщати громадян про те, що необхідна поведінка є нормою
в даному співтоваристві та впливати на зміну поведінки;
4. час (Timely): пропозиції, що зроблені в різний час, але мають однаковий зміст, можуть
призвести до різної реакції громадян. Також люди схильні по-різному оцінювати витрати,
зроблені зараз та заплановані в майбутньому, що також необхідно враховувати при
розробці програм.[3]

Підводячи підсумок можна стверджувати, що поведінкова економіка зазвичай розглядає проблеми вибору товару споживачем і цілому та рідко концентрується на певній галузі економічної діяльності, що на мою думку не є правильним. Вченим, що займаються
вивченням проблеми вибору слід звертати більше уваги на окремі галузі економічної діяльності та корегувати свої дослідження, спираючись на специфіку тієї чи іншої галузі як це
було продемонстровано на прикладі ресторанного бізнесу. Бізнесменам, в свою чергу, слід
звернути свою увагу на концепцію економічного підштовхування та, спираючись на міжнародний досвід, імплементувати ті чи інші рішення у свою бізнес-модель.
1. Теория и история экономических я социальных институтов и систем:Мир человека. Осень
1993. Т 1. Вып. 3
2. Britain’s
Ministry
of
Nudges.
URL:
https://www.nytimes.com/2013/12/08/
business/international/britains-ministry-of-nudges.html? r=1
3. Потенциал использования концепции «Nudge» в государственном регулировании. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-ispolzovaniya-kontseptsii-nudge-v-gosudarstvennom-regulirovanii

Годованюк А.В.
Викладач
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний
соціально-економічний коледж
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА
В умовах глобалізації економіки на економічну безпеку підприємств, які реалізують
міжнародну діяльність діють чимало чинників загроз, небезпек і ризиків, що, в свою чергу,
обумовлено тим, що всесвітня економіка перебуває у хиткому становищі, яке є результатом
світової фінансово-економічної кризи в період пандемії. У даних умовах надати сталу роботу
і розріст виробництва на зовнішньому ринку може бути лише на базисі комплексного підходу до виробництва його системи економічної безпеки, в сутності якої розлягаються особисті ресурси фірм і потенціал зовнішніх компаній з приводу протидії невигідним зовнішнім
чинникам.
Нинішнім фірмам доводиться трудитися в ситуації абсолютної глобалізації економіки.
Головним завданням господарів і директорів фірми та його системи безпеки є рішення
питання розроблення дійової політики і плану протидії зовнішнім та внутрішнім небезпекам
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та загрозам. Для цього варто використовувати результативні технології, конфігурації та
методи протидії невигідним чинникам всесвітньої та української економіки. Рішення цього
питання великою мірою утруднене тим, що ритми піднесенню теорії та практики забезпечення економічної безпеки приміром міжнародного функціонування залишаються позаду
від піднесення фактичної економіки [2]
Галузі небезпек та загроз безперервно виникають і перетворюються на глобальному
та регіональному ринку, у економіці держави, у сфері економіки і на самих фірмах. У цих
домовленостях для забезпечення постійної діяльності та розвитку виробництв повинна бути
побудована така система економічної безпеки, яка на засадах інтеграції приватних ресурсів
фірми і ресурсів зовнішніх заінтересованих державних і недержавних організацій могла б
втілювати в життя комплексну протидію усім справжнім та прихованим небезпекам і загрозам його економічної безпеки [3, с. 50]
В якості головних складових частин комплексної системи економічної безпеки виступають:
– суб’єкти комплексної системи економічної безпеки підприємства;
– ресурси комплексної системи економічної безпеки;
– організаційно-правову базу структури та функціонування комплексної системи
економічної безпеки;
– механізми менеджменту комплексною системою економічної безпеки;
– механізми взаємодіяння в системі економічної безпеки;
– технології, методи та засоби забезпечення економічної безпеки [1, С. 7]
На підприємстві мусить бути атмосфера, за якої кожен його структурний підрозділ,
реалізовуючи покладені на нього задачі, зобов'язаний приймати до уваги, потенціальні
результати власного функціонування для суті економічної безпеки підприємства. Кожен член
трудового колективу від директора до рядового працівника зобов'язаний розбиратися, що від
його поведінки в офіціальній та приватній обстановці, від дій і слів, від якості реалізації
покладених функціональних обов'язків залежить економічна безпека підприємства.
Ефективність комплексної системи економічної безпеки залежить від ресурсів, що
можуть виокремити підприємства конкретного комплексу для забезпечення її роботи [4, с.
22]. Провідними ресурсами комплексної системи безпеки є:
– адміністративні ресурси дають право застосувати усі внутрішні резерви підприємств у системі економічної безпеки;
– фінансові ресурси дають шанс збудувати комплексну систему економічної безпеки, адекватну загрозам і можливостям підприємств конкретного комплексу;
– матеріально-технічні ресурси забезпечують комплексну систему економічної безпеки модерними технологіями, технічними прийомами протидії небезпекам і
загрозам економічній безпеці підприємств;
– інтелектуальні ресурси дають можливість скористатися новації в комплексній
системі економічної безпеки;
– інформаційні ресурси забезпечують комплексну систему економічної безпеки доречним та вірогідним інформуванням про процеси, які трапляються на фірмах, в
галузі державної та міжнародної економіки, про організовану злочинність, конкурентів та споживачів [5]
Отже, засадами комплексної системи економічної безпеки є корпоративні ресурси
підприємства та ресурси зовнішніх організацій – органів державної влади та управління,
правоохоронних органів, суб’єктів недержавної системи безпеки, засобів масової інформації,
суспільно-політичних організацій, з котрими здійснюється на базі обопільної зацікавленості
взаємодіяння в галузі економічної безпеки.
1. Захаров О.І. Комплексне забезпечення безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств, С. 1 –
12. URL: https://library.krok.edu.ua/ua/avtori/z/zakharov-oleksandr-ivanovich?start=20
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Електронний журнал «Ефективна економіка», вип. № 10. ТОВ «ДКС Центр», 2015. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4372
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Для комплексного забезпечення економічного розвитку підприємств слід добре розуміти основні характеристики діяльності підприємства. Оскільки на данний момент Україна
знаходиться у стані перехідної економіки і спрямована на ринкову, дуже важливим є розглядання цих характеристик саме в сенці останньої.
Підприємство займає центральне місце в народно-господарському комплексі будьякої країни. Це первинна ланка суспільного поділу праці. Саме тут створюється національний дохід. Підприємство виступає як виробник і забезпечує процес відтворення на основі
самооплатності і самостійності.
Ефективність підприємства характеризується виробництвом товару або послуги з
найменшими витратами. Вона виражається в його здатності виробляти максимальний обсяг
продукції прийнятної якості з мінімальними витратами і продавати цю продукцію з найменшими витратами. Від успіху окремих підприємств залежить обсяг створюваного валового
національного продукту, соціально-економічний розвиток суспільства, ступінь задоволеності
в матеріальних і духовних благах населення країни.
Підприємство – самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним
органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної,
торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. Головне завдання підприємства полягає в задоволенні
потреб ринку в його продукції або послугах з метою одержання прибутку[1].
На основі загальної мети або місії підприємства формуються і встановлюються
загальні цілі, які повинні відповідати певним вимогам:
– по-перше, цілі підприємства мають бути конкретними і піддаватися вимірюванню;
– по-друге, цілі підприємства повинні бути орієнтовані в часі, тобто мати конкретні
горизонти прогнозування;
– по-третє, цілі підприємства повинні бути досяжними і забезпечувати підвищення
ефективності його діяльності (недосяжні або досяжні частково цілі спричинюють
негативні наслідки);
– по-четверте, з огляду на динаміку ефективності виробництва множинні цілі
підприємства повинні взаємодіяти, тобто дії і рішення, необхідні для досягнення
мети, не повинні перешкоджати реалізації інших цілей[2].
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Важливо знати, що кожне підприємство є юридичною особою, має замкнуту систему
обліку та звітності, самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку із своїм
найменуванням та якщо необхідно товарний знак.
Підприємства можуть створювати об'єднання, які діють на основі договору або статуту, затвердженого власниками. Договірні об'єднання створюються за принципом добровільного членства. Їх творці укладають багатосторонній договір, в якому визначають усі
необхідні умови діяльності членів об'єднання. Статутні об'єднання діють на основі статуту,
часто з високою мірою централізації управління і фінансової залежності.
Згідно з чинним законодавством, в Україні можуть створюватися і функціонувати два
типи об'єднання підприємств і організацій – добровільні та інституціональні.
При добровільному об'єднанні підприємства мають право на добровільних засадах
об'єднувати свою науково-технічну, виробничу, комерційну та іншу діяльність, якщо це не
суперечить чинному антимонопольному законодавству. Разом з добровільними об'єднаннями
створюються і функціонують інституціональні об'єднання, діяльність яких починається в
директивному порядку з боку міністерств (відомств) або безпосередньо Кабінету Міністрів
України.
Як свідчить світовий і вітчизняний досвід господарювання в умовах ринкової економіки, підприємства можуть створювати різні за принципами та цілями об'єднання. Існують
наступні види об'єднання підприємств: асоціації; корпорації; консорціуми; концерни; картелі; синдикати; трести; холдинги; фінансові групи.
Залежно від мети і напрямку діяльності підприємства формується його структура. Під
структурою будь-якого суб’єкта господарювання розуміють його внутрішній устрій, який
характеризує склад підрозділів і систему зв'язку, взаємодії між ними. Розрізняють виробничу
і загальну структуру підприємства[3].
Здійснення діяльності підприємства може відбуватися тільки після реєстрації в
органах державної влади в порядку, передбаченому чинним законодавством. Ліквідація і
реорганізація підприємства проводиться за рішенням власника, в окремих випадках за
рішенням власника та трудового колективу, а також – за рішенням суду.
Класифікація підприємств за певними ознаками:
1. В залежності від мети і характеру діяльності: комерційні; некомерційні
2. В залежності від форм власності майна: приватні; колективні; комунальні; державні.
3. В залежності від національної приналежності капіталу: національні підприємства;
іноземні підприємства; змішані або спільні.
4. В залежності від правового статусу і форм господарювання: одноосібні; кооперативні; орендні; господарські товариства.
5. В залежності від функціонального (економічного) виду діяльності підприємства
можуть бути: промислові; сільськогосподарські; будівельні; транспортні; торгові; виробничо-торгові; торгово-посередницькі; інноваційні; лізингові; банківські; страхові; туристичні
і так далі.
6. В залежності від технологічної (територіальної) цілісності й ступеня підпорядкування: основне (материнське); дочірнє; асоційоване; філія.
7. В залежності від кількості працівників і обсягу доходу за рік: великі; середні;
малі[4].
1. Фірма-основна ланка економіки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://polkaknig.com.ua/article.php?book=642&article=34019
2. Підприємство як суб’єкт господарювання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://studbase.com/books/11/5
3. Класифікація і структура підприємств. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://studopedia.su/16_159847_klasifikatsiya-i-struktura-pidpriiemstv.html
4. Види підприємств та їх класифікація.. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://pidruchniki.com/16280414/ekonomika/vidi_pidpriyemstv_klasifikatsiya
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Виробничий процес - це сукупність взаємопов’язаних дій людей, засобів праці та
природи, потрібних для виготовлення продукції. Засоби виробництва та праці утворюють
техніко-технологічну базу виробництва (ТТБ). Вона являє собою сукупність найбільш активних елементів виробництва, яка визначає технологічний спосіб одержання кінцевої продукції. До технічної складової ТТБ зазвичай відносять: енергетичну базу виробництва; виробничі машини і устаткування, транспортні, переміщувальні пристрої; інформаційно-обчислювальна техніка і засоби зв’язку [1, с.141]. Відомо, що кожне виробниче підприємство повинне
не тільки підтримувати свою ТТБ, але й розвивати її на засадах сучасної модернізації,
технічного переозброєння, реконструкції та нового будівництва.
В останнє десятиріччя на зміну масовому поточному виробництву на базі чіткої
автоматизації приходить гнучке виробництво, розраховане на більш індивідуалізований підхід до продукції та високі стандарти її якості, що повинно супроводжуватись підвищенням
продуктивності праці та поліпшенням її умов.
Разом з тим, стан виробничого апарата промислових підприємств у цей час залишається незадовільним. Значна частина машин і устаткування є фізично й морально зношеною
й функціонує за межами економічно виправданих термінів служби. Сильно зношені засоби
праці перешкоджають поліпшенню виробничих і фінансових результатів діяльності підприємств, ускладнюють впровадження нових технологій, обмежують можливості по розширенню асортименту і підвищенню конкурентоспроможності продукції. Негативні зміни у
віковій структурі виробничого устаткування в промисловості вказують на загальну якісну
відсталість її виробничо-технологічної бази, яка може бути подолана тільки шляхом заміни
техніки й технології на базі досягнень науково-технічного прогресу.
Вже давно і дуже добре відоме поняття «відтворення основних засобів» нерозривно
пов’язане з технічним розвитком підприємства, яке включає різні форми, що сприяють відтворенню основних засобів. Воно може проводитись екстенсивним та інтенсивним шляхом.
Якщо нове будівництво та розширення підприємства є екстенсивними факторами відтворення, то реконструкція і технічне переозброєння розуміють як інтенсивне відтворення на
підприємстві.
За думкою сучасних українських авторів, технічне переозброєння промислових підприємств передбачає здійснення за проектами і кошторисами на окремі об’єкти і види робіт
переобладнання активної частини основних засобів цехів основного виробничого призначення (без зміни базових елементів провідних агрегатів, розширення існуючих виробничих
площ), без зміни або за незначної зміни пасивної частини основних засобів цих цехів, а також переобладнання і перебудову активної і пасивної частини основних засобів виробничої
інфраструктури, що не входить до складу реконструкції виробництва [2, с.119]. Тобто, технічне переозброєння підприємств включає впровадження нової техніки і технології, механізацію і автоматизацію виробничих процесів, модернізацію і заміну застарілого і фізично
зношеного обладнання новим, більш продуктивним; поліпшення організації і структури
виробництва, ліквідацію «вузьких» місць; впровадження систем автоматизованого управління і контролю, модернізацію та технічне переобладнання систем і установок з охорони
навколишнього середовища тощо.
Одна із проблем технічного переозброєння - точне визначення часового періоду, коли
воно є необхідним і доцільним для підприємства. Щоб зрозуміти, чи потребує підприємство
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технічного переозброєння, керівництву необхідно відштовхуватися від стану технічних потужностей на період дослідження даного питання на базі розрахунків ступені зношеності
устаткування й чіткого зрозуміння того, що керівництво підприємства прагне одержати від
нового обладнання, чітко позначивши свої цілі.
Друга проблема - конкретне визначення етапів циклу технічного переоснащення,
серед яких: аналіз та вибір варіантів процесу; проектування, закупка, установка та монтаж
обладнання; навчання персоналу; відладка виробничого процесу, промислова експлуатація,
вихід на заздалегідь спроектовані показники; моніторінг ефективності застосовуваної техніки та технологій [3, с.79].
Досить важливою і вкрай актуальною для більшості підприємств є також проблема
фінансування досліджуваного процесу. Перелік джерел фінансування програм з технічного
переозброєння є досить розгалуженим:
- власні засоби підприємства, наприклад амортизація (але цей ресурс може бути
обмеженим);
- позикові кошти (але кредити банків можуть бути досить дорогими)
- прибуток (при задіяні якого бажано скласти бізнес-проект з врахування його
терміну окупності і ефективності використання нових виробничих потужностей).
Фінансування процесу технічного переозброєння підприємства може також відбуватись за допомогою державних коштів, але це, скоріше, відбувається при загальній державній
підтримці галузі виробництва, але не локально якогось конкретного виробничого підприємства.
В результаті, можна відмітити, що технічне переозброєння - це комплексний процес,
який потребує чіткого розуміння й аналізу всіх кроків: від дослідження ринку і загального
конкурентного положення на ньому даного підприємства до проектування процесу переозброєння з визначенням його функціональності, окупності та ефективності, що дозволить
керівництву підприємства повністю втілити в життя свої цілі й очікування.
1. Лойко В. В., Макаровська Т. П. Економіка підприємства: навч посібник. Київ: КНУТД, 2015. 267 с.
2. Ігнашкіна Т. Б., Душина Л. М. Деякі теоретичні аспекти формування відтворювальної структури
капітальних інвестицій у промисловому секторі економіки. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 2(13).
С. 115-120.
3. Макалюк І. В., Кабанець В. А. Сутність та роль технічного переоснащення на виробничому
підприємстві. Сучасні проблеми економіки та підприємництво. 2018. Вип. 21. С. 77-86.
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ
В умовах фінансово-економічної кризи та пандемії, трансформаційних та глобальних
змін в системі суспільного виробництва, розвитку галузей економіки під впливом цифровізації, впровадження новітніх технологій, посиленні конкурентної боротьби на ринках, в
Україні значно погіршилося підприємницьке середовище. Так згідно глобального дослідження Doing Business, звіт якого складається за підсумками комплексного дослідження стану
реформ в кожній країні по 10 ключових індикаторах, негативними факторами для ведення
бізнесу в Україні визначено: політичну нестабільність, корупцію, неефективну державну по197

літику, часту зміну урядів, інфляцію, високі податкові ставки, складність податкового законодавства, зарегульованість валютного ринку, невідповідна якість інфраструктури, недостатня
здатність до інновацій, низька якість охорони здоров’я тощо [1].
Більша частина українських компаній у секторі підприємництва – це малі та середні
підприємства. Вони реалізують структурну перебудову економіки, сприяють послабленню
процесів монополізму, створюють додаткові робочі місця, забезпечують здорову конкуренцію на ринку, сприяють прискореному впровадженню технічних й комерційних інноваційних ідей тощо. Основними причинами гальмування їх розвитку є: низька купівельна
спроможність й конкурентоспроможність підприємств; відсутність сприятливої суспільнополітичної ситуації в окремих регіонах; недосконалість системи обліку та звітності, надмірне оподаткування; недосконалість нормативно-правового регулювання підприємництва;
обмеженість або повна відсутність матеріально-фінансових, кадрових ресурсів, недостатнє
впровадження інноваційних технологій, виробництва конкурентоспроможної продукції і
послуг; великі відсоткові ставки за банківськими кредитами для суб’єктів малого бізнесу, обмеженість довгострокового кредитування та складний доступ до державного фінансування;
корупція на державному так і регіональному рівнях; складний доступу суб’єктів господарювання до міжнародних ринків збуту тощо; обмеженість інформаційного та консультативного
забезпечення, недосконалість системи навчання та перепідготовки кадрів щодо
підприємницької діяльності тощо [7].
Економічна стабільність підприємств та їхня здатність до виживання, ефективність
діяльності нерозривно пов'язані із безперервним вдосконаленням, розвитком. Вирішальну
роль у виживанні підприємств відіграють механізми адаптації, які стабілізують їх діяльність,
допомагають вирішити питання ринкової трансформації та проблеми зростання. Під механізмом адаптації варто розуміти цілісну та комплексну систему засобів, методів, інструментів й моделей управління, які забезпечують та координують процеси взаємодії підприємства
із зовнішнім нестабільним середовищем. Предметом адаптації виступають передбачувані та
реальні зміни зовнішнього середовища, характер їх впливу на підприємство. Суб’єктами
адаптаційних процесів можуть бути: власник (власники) підприємства, управлінці різних
рівнів, персонал, державні та відомчі органи, консалтингові підприємства тощо. Головною
метою адаптації є забезпечення виживання, ефективного функціонування та розвитку підприємства в умовах зовнішнього мінливого середовища, досягнення стратегічної стійкості
господарюючого суб’єкта. Основними завданнями виступають: по-перше, забезпечення стратегічної та тактичної реакції підприємства на зміни зовнішнього середовища; по-друге, скорочення часу та підвищення рівня ефективності відповідної реакції [3].
Стратегічними напрямами розвитку у сфері середнього та малого підприємництва
вважаємо наступні [4]: забезпечення комплексного характеру та усунення розбіжностей і
суперечностей між нормативно-правовими актами, що регулюють розвиток підприємництва;
ліквідація бюрократичних, корупційних та конкурентних бар'єрів; послаблення адміністративного тиску на підприємництво; застосування тимчасових податкових й митних стимулів
для науково-дослідницьких нових виробничих та ІТ-підприємств; пільгового кредитування
за рахунок бюджетних коштів; здешевлення довгострокового кредитування капітальних
видатків нових виробництв; сприяння розвитку бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків, інвестиційних та інноваційних центрів тощо.
Слід зазначити, що в Україні прийнято стратегічні документи, які спрямовані на обмеження втручання держави у функціонування представників малого та середнього бізнесу,
усунення адміністративних бар’єрів. Це визначено ухвалою Програм діяльності Кабінетів
Міністрів України та проєктом Стратегії сталого розвитку України до 2030 року. З метою
використання міжнародних програм Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
було ухвалено приєднання до європейської програми підтримки малого та середнього
бізнесу «COSME». Ця програма надала Україні 117 млн євро на розвиток підприємництва,
що зумовило зростання кількості суб’єктів малого та середнього бізнесу [6]. Також в Україні
запрацювала програма Horizon 2020 від Європейської комісії. Українські проекти вважа198

ються найпривабливішими і вже отримали близько 2 млн євро великих грантів для реалізації
бізнес-стартапів у рамках програми ЄС «Горизонт 2020» [5].
Реалізація стратегічних напрямів стимулювання розвитку підприємницької діяльності
сприятиме конкурентоспроможності в довгостроковому періоді.
1. Doing business-2020. URL: https://taxlink.ua/ua/news/ukraina-pidnjalas-u-rejtingu-doing-business-2020-na7-pozicij.htm#hcq=AmGDANr
2. Красноносова О. М., Харченко Р. В. Інструментарій державної політики у сфері підтримки та
стимулювання розвитку малого бізнесу. Проблеми економіки. 2020. №4. С. 42-47.
3. Нагайчук В. В., Желіховська М. В. Теоретичні основи поняття «адаптація підприємства. Проблеми
розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції : зб. матеріалів
Всеукраїнської студентської наук.-практ. конф. Хмельницький: ХНУ, 2019. С. 106–110.
4. Новицька О. В. Система підтримки малого та середнього бізнесу в регіонах України. Соціальноекономічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2013. № 12/1. Т. 4. С. 48–53.
5. Програма ЄС «Горизонт 2020»: Фінансування науки та інновацій (2014–2020) // Міністерство освіти
і науки. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/gorizont-2020
6. Програма ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014–
2020)» // Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: http://cosme.me.gov.ua
7. Шевців Л. Ю., Сенишин Б. Б., Сподарик Т. І. Тенденції розвитку підприємництва в контексті
становлення інформаційної економіки в Україні. Проблеми економіки. 2019. №4. С. 55-61.
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
З першого дня державної реєстрації, кожне підприємство здійснює систематичну
господарську діяльність, що спрямована на задоволення суспільних та особистих потреб в
умовах певного ринку. Проте динамічні зміни економічного середовища, зокрема невизначеність державного вектору розвитку економіки, нарощування конкуренції, жорстка податкова
політика, як рушійний механізм, підштовхують підприємства до їх постійного розвитку.
Одним із ключових факторів забезпечення сталого економічного розвитку підприємства
виступає результативність його діяльності.
Відомо, що в процесі своєї життєдіяльності підприємство проходить певні стадії,
життєві цикли, що характеризуються певною системою стратегічних цілей і завдань, особливостями формування ресурсного потенціалу, досягнутими результатами функціонування
[1]. Тобто на кожній стадії суб’єкт господарювання зіштовхується із певними викликами,
бар’єрами, які необхідно подолати, та пастками, котрі потрібно минувати або вибратися із
них. З цієї точки зору, розвиток підприємства розглядається як перехід від одного якісного
стану до нового. Проте питання економічного розвитку підприємства дуже широка категорія,
яка розглядалась як вітчизняними, так і світовими науковцями, і ще досі не отримала
єдиного трактування.
Економічний розвиток у роботі Нечепуренко М.Н. розглядається як процес оновлення
бізнес-процесів, що в свою чергу, забезпечує якісно новий рівень функціонування підприємства [2]. Однак економічний розвиток підприємства може супроводжуватись не тільки
якісними, проте і кількісними змінами. Наприклад, оновлення певної технології супроводжуватиметься підвищенням ефективності виробництва, як якісна характеристика, проте
водночас приведе до вивільнення ресурсу, що може бути використаним для збільшення
об’ємів виробництва, вже як кількісний аспект розвитку підприємства.
В той час, у міжнародній практиці, економічний розвиток підприємства можна охарактеризувати як з точки зору досягнення поставлених цілей, тобто запланований або страте199

гічний розвиток, або з точки зору поліпшення економічного становища підприємства, тобто
збільшення його прибутковості. У своїй роботі, А. Грігор, С.Тома і П. Марінеску зауважуюсь, що економічний розвиток – це стійкий процес структурної трансформації [3, с. 438],
тобто розвиток як явище характеризується постійною зміною окремих елементів підприємства. Варто зауважити, що ці зміні стосуються не тільки виробничого процесу, технологій,
устаткування, а також організаційної структури, персоналу, умов праці, способів взаємодії з
ринком, тощо.
Однак сталий розвиток за своєю дефініцією передбачає постійні, спрямовані, лінійні
передбачувані і заплановані зміни. Водночас на практиці, окрім передбаченого планом розвитку підприємства, можна також виділити адаптивний розвиток як реакцію на актуальні
тренди ринку. Тобто поняття «економічного розвитку підприємства» насправді є дуже
широкою категорією, що може висвітлюватись у різноманітті критеріїв оцінки та підходів до
класифікації.
При здійсненні господарської діяльності підприємством, усі її складові є взаємопов’язаними задля формування передбаченого стратегією результату, що вимагає від керівництва уваги за кожною складовою та елементом з метою забезпечення економічного розвитку. Використання відповідних організаційних, економічних, соціальних методів управління, спрямованих на формування динамічної структури щодо досягнення поставлених
стратегічних цілей стосовно покращення діяльності в умовах постійного впливу факторів
зовнішнього середовища, в свою чергу, забезпечуватиме розвиток суб’єкта господарювання.
Таким чином, можна стверджувати, що економічний розвиток – це процес якісних і
кількісних змін господарської діяльності, що дає змогу підприємству підвищувати результативність своєї діяльності шляхом раціонального використання у наявних ресурсів. Результативність розглядається як агрегуючий показник, що включає в себе ефективність, гнучкість
та економічність виробництва [4]. При цьому, економічність виробництва досягається оптимальним використанням ресурсів підприємства, його гнучкість характеризується можливістю до трансформації, а ефективність, як у традиційній економіці, являє відношенням між
продукцією чи послугою та сукупними витратами на її виробництво.
Результативність підприємства відображається у досягненності поставлених цілей.
Досягнення ефективності підприємства не завжди гарантує результативність його господарської діяльності, оскільки зменшення виробничих витрат не є індикатором збільшення
прибутковості.
Забезпечення результативності підприємства здійснюється завдяки реалізації відповідного механізму – набору інструментів та важелів впливу на відповідні структурні елементи. Такий механізм являє циклічну модель, і включає в себе: оцінку рівня поточного стану
об’єкта управління через дослідження внутрішніх і зовнішніх чинників, формування, обґрунтування та реалізація стратегії і контроль за її реалізацією.
Отже, здійснення економічного розвитку є управлінською функцією, що ґрунтується на
певних принципах та досягається шляхом реалізації відповідного механізму забезпечення. Цей
механізм має системний характер, оскільки будь-яке підприємство – це певна визначена взаємопов’язана структура, елементи якої мають певний влив один на оду, та на діяльність в цілому.
Використання результативного підходу в управлінні підприємством надає можливість не тільки
реалізовувати заплановані стратегією рішення, а ще й забезпечувати ресурсний потенціал, тим
самим створюючи можливості для стійкого економічного розвитку підприємства.
2. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством : теоретико-методологічні засади та
практичний інструментарій : монографія. Київ : КНЕУ, 2001. 580 с.
3. Нечепуренко М.Н. Проблеми економічного розвитку підприємств. Питання економічних наук.
2006. № 1(17). С. 23–25.
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URL:
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КРИЗИС-МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС COVID-19
Питання кризис-менеджменту неодноразово вивчалось вітчизняними та зарубіжними
науковцями. Серед них можна виділити Т.М. Титаренко, С. Фінк, Т. Кумбс, В. Бенуа, Х. Замум та Т. С. Горпе, які досліджували природу походження такого поняття, «кризис-менеджмент» та можливість впровадження його методів на підприємства.
В 2020 році індустрія гостинності України пережила найбільший обвал за всю свою
історію. Критичним він став саме через його неочікуваність і, як наслідок, повну неготовності готельних підприємств до цієї кризи. Ще в січні 2020 року готелі спостерігали стабільну завантаженість номерів – більше 50%, що вважається високим рівнем для зимнього
періоду. Але вже через два тижні завантаженість різко скоротилась до 20%, а в квітні попит
впав на рекордні 90-95%. Готелі масово закривалися або консервували частину номерного
фонду, клієнти скасовували бронювання, відкриття курортних готелів переносили на червень-липень.
Згідно зі спільним дослідженням Colliers International і Vertex Hotel Group, 48,3%
опитаних готельєрів оцінили свої втрати тільки за період з 13 березня по 31 березня (початковий термін карантину) в суму до 500 000 грн, 21,3% – від 500 000 до 1 млн грн, 16,6% –
до 3 млн грн, інші 9% – від 3 млн до 8 млн грн і 4,8% – більше 8 млн грн [3].
Для того, щоб вижити в таких умовах, адміністрація готелів в найшвидші строки
почали впроваджувати кризовий менеджмент – скоординовані дії, спрямовані на запобігання
розвитку кризи, ослаблення його гостроти і усунення негативних наслідків.
Термін «кризовий менеджмент» (crisis management) вперше з'явився в зарубіжній
пресі після військово-політичного конфлікту Радянського союзу і США в 1962 році. Для
вироблення рекомендації щодо того, як вийти з цієї надзвичайно небезпечної ситуації без
шкоди для національної безпеки США, Президент США Дж.Кеннеді створив спеціальну
групу на чолі зі своїм братом Р.Кеннеді. Після кількох днів цілодобових обговорень і консультацій група Р.Кеннеді змогла виробити пропозиції, які виявилися прийнятними і для
США, і для СРСР. Конфлікт був подоланий, а діяльність групи Р.Кеннеді була названа
«кризовим менеджментом» [2].
Стосовно бізнесу термін «кризовий менеджмент» став застосовуватися тільки після
публікації в 1986 році монографії американця Стівена Фінка «Кризис-менеджмент. Планування неминучого». З тих пір цей термін з журналістського кліше перетворився в наукове
поняття, стали розвиватися його концепція, теорія і методологія [2].
Зіткнувшись з невідомою проблемою, першочергово дирекцією готелів розроблявся
короткостроковий план дій по зменшенню негативного впливу пандемію. Для цього в першу
чергу зверталась увага на китайський досвід. На початку пандемії в Китаї ввели жорсткий
карантин та закрили майже 90% всіх готелів на самоізоляцію. Такі методи дали змогу вже
через два тижні зменшити карантинні обмеження та підвищили завантаженість китайських
готелів до 20-30%. Така статистика дала надію, що карантин в українських готелях продовжиться максимум на три місяці.
Для зменшення можливих збитків Український готельний бізнес впроваджував відповідні антикризові заходи. По-перше, був введений режим жорсткої економії, тобто зменшення будь-яких витрат: починаючи від купівлі звичайно паперу і закінчуючи відстрочкою
оплати робіт постачальників. Безліч готелів домовлялись про відстрочку виплат деяким
компаніям-постачальникам на термін 90 днів, адже вважалось, що через три місяці робота
готелів продовжиться в штатному режимі.
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По-друге, усі готелі проводили мінімізацію штату. Більшість персоналу були переведені у неоплачувану відпустку на невизначений термін, на стаціонарній роботі залишалось
10-15% штату. Окрім цього транспортні обмеження в містах зобов’язували адміністрацію
готелів забезпечити своїх працівників житлом в готелі. Персоналу зменшували заробітну
плату при збережені, а подекуди й збільшенні їх обов’язків. Адміністрацію ж переводили на
погодинну оплату. В цій ситуації головним чинником стала лояльність персоналу до готелю:
адже в таких умовах не всі готові продовжувати працювати з надією, що через декілька
місяців вони зможуть відновити роботу.
По-третє, більше 40 відсотків всіх готелів країни призупинили свою діяльність або
були зачинені на невизначений термін. В умовах такої кризи це оптимальне рішення для
власників готелів, щоб зберегти власне підприємство і не понести збитків. Але після
затяжного карантину багато готелів так і не відновили своєї роботи. Інші ж зайнялись зміною
типу менеджменту у готелі: наймали компанії з управління, щоб забезпечити найбільш професійне керівництво готелем; навпаки виходили з-під чужого управління, брали менеджмент
в свої руки, щоб зекономити на аутсорсингових фірмах. Наприклад, в цей період 20 %
готелів світової готельної мережі Mariott вийшли з під її управління.
Готелям весь час доводиться пристосовуватись до нової реальності. Тому в їх
повсякденну роботу входять нові протоколи прибирання, наприклад, якщо в готелі хтось з
гостей захворів на COVID-19, то в його кімнату можна заселяти гостей лише через одну
добу, після повної дезінфекції номеру. Нові протоколи обслуговування – багато звичних
операцій перейшли у цифрову сферу, а фізичний контакт з гостем був зведений до мінімуму
та забезпечувався в основному телефонними дзвінками до та після заїзду гостя. Активізація
маркетингових програм: більшість готелів майже 20% своїх видатків вкладали в маркетинг,
щоб залучити більше клієнтів. Окрім цього по всій країні збільшились інвестиції в діджиталізацію, оцифрування, що неодмінно позначиться на рівні обслуговування гостей.
Позитивний вплив мав справити потужний розвиток внутрішнього туризму, що забезпечувався різноманітними туристичними організаціями, асоціацією з туризму та Міністерством культури України. Але на готельній сфері він не позначився: за літо 2020 року в
Київському регіоні спостерігалось 30% завантаженості, в Львівському – 40%, а в Чорноморському – 80%, що є позитивним результатом на фоні інших регіонів, але не є вищим за
попередні роки.
В той же час, щоб зменшити вплив негативних факторів готельні підприємства вводили різноманітні послуги:
1. Home office – готельні номери, що були переобладнені під офіси для комфортного життя та
роботи в одному приміщенні.
2. Віртуальні кімнати – готелі разом з різноманітними технічними компаніями створювали
спеціальні офіси оснащені устаткуванням для проведення zoom-конференцій. Одну з таких кімнат в
період карантину запустив President Hotel.
3. Long stay – частина номерів, що була передана у довгострокову оренду. Їхніми клієнтами
були співробітники IT-компанії і ті, хто працює віддалено. Схожу послугу вводили різні заміські
клуби для тих, хто втомився довго сидіти на самоізоляції і хотів зміну місця.
4. Food delivery – готелі впроваджували власну доставку їжі для проживаючих до них додому.

Окремо ці послуги давали 1, максимум 2 % прибутку, але їхня сукупність допомогла
деяким готелям витримати складний період.
Є й позитивні моменти такої кризової ситуації. 02 жовтня була створена Асоціація
готелів та курортів України (UHRA), до якої увійшли представники всіх національних готельних операторів Premier Hotels and Resorts, Reikartz Hotels and Resorts, керуюча компанія
Ribas Hotels Group, Vertex Hotel Group, та деякі компанії у сфері девелопменту та управління
готелями та курортами. Завдяки цій асоціації Верховна Рада знизила ставку ПДВ із 20% до
7% для закладів зі сфери культури та готелів. Окрім цього асоціація розробила пропозиції
для системи класифікації за категоріями готелів та інших засобів розміщення в Україні
відповідно до легалізації казино та грального бізнесу. Зокрема було розроблено характерис202

тики для 6 класів закладів розміщення: базова (без зірок), туристична (одна зірка), стандартна (дві зірки), комфортна (три зірки), першокласна (чотири зірки), розкішна (п'ять зірок) [1].
Подальший розвиток готельної сфери України прогнозувати важко, але готелі
призвичаються до нових умов й навчаться працювати з тим, що є на даний момент.
1. Асоціація готелів і курортів України розробила нову класифікацію готелів [Електронний ресурс]. –
2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.zagorodna.com/
2. Кризис-менеджмент і менеджмент під час кризи. У чому різниця? [Електронний ресурс]. – 2020. –
Режим доступу до ресурсу: https://habr.com/ru/
3. Манучарян Д. Туристичний сезон пройшов повз готелі [Електронний ресурс] / Діана Манучарян –
Режим доступу до ресурсу: https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/article/
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНЦІОНУВАННЯ ЯХТОВОГО ТУРИЗМУ
Яхтовий туризм є важливою складовою морського та річкового туризму, одним з
видів туризму, що найбільш динамічно розвиваються. У багатьох країнах світу це прибутковий бізнес, що включає сотні тисяч яхт, розгалужену мережу яхтових марин у різних регіонах Світового океану, суднобудівні верфі, чартерні та сервісні компанії тощо.
Яхт-круїз – це подорож на суднах (місткістю понад 31 пасажири, базова довжина яких
становить від 40 м.) по годинах, днях, тижнях, місяцях. Туристи мають можливість як і в звичайному круїзі купувати місця на цікаві для них яхтові маршрути як регулярні, так разові [1].
Крім того, круїзи на борту сучасних морських яхт надають розширені можливості для
пасажирів відвідати місця, які практично недоступні для сучасних морських пасажирських
лайнерів [2]. Професійних яхтсменів і любителів об'єднують яхт-клуби, в яких організують
спілкування людей, влаштовують змагання, далекі і короткі круїзні плавання тощо. Як
правило, круїзи на яхтах пропонують круїзні компанії класу «Люкс», тому обслуговування
на борту відповідне: індивідуальний сервіс, розкішний дизайн, просторі каюти з видом на
море, вишукана кухня та ексклюзивні розваги. Тематичні круїзи часто влаштовують саме на
мега-яхтах.
Чартерний круїз на моторній яхті. Моторна яхта являє собою невелике приватне
круїзне судно, де часто екіпаж перевищує число гостей. Власники круїзерів використовують
свої судна у двох напрямках: відпочивають самі, або здають у чартер спеціальним брокерським чартерним компаніям. Такі типи компаній особливо поширені в США, Великобританії
та Австралії. Тривалість круїзу залежить від бажання клієнта і в середньому становить 1-2
тижні. Вартість варіюється від типу і місткості яхти, кількості працюючого екіпажу та тривалості плавання. Зазвичай видається за схемою «все включено», хоча можливі й інші варіанти.
Маршрут круїзера буде спланований за бажанням клієнтів. При обслуговуванні круїзних яхт,
особливо VIP класу, необхідно надати можливості максимально повного задоволення потреб
[3].
На сьогоднішній день у світі є кілька різновидів чартеру, в залежності від ступеня
комфортності та виду послуг, що надаються:
1) «bare-boat», тобто яхта без екіпажу. Така яхта пропонується туристам без професійної команди, тобто туристи повинні самі нею керувати. Перед прийняттям яхти турист
повинен довести власнику, що він вміє керувати таким судном. Незважаючи на відсутність
професійної команди, яхти повністю укомплектовані всім необхідним для такого плавання.
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На них обов'язково повинні бути засоби зв'язку (радіостанція), рятувальні засоби, засоби
аварійної сигналізації (аварійний буй, сигнальні ракети). Що стосується витратних вантажів і
рідин, то яхта видається клієнту повністю заправленою паливом і водою. Після закінчення
подорожі яхта повинна бути повернута власнику повністю заправленою паливом і водою.
Яхти зазвичай комплектуються детальними описами запропонованих маршрутів і картами
плавання. В описах маршрутів, крім пам'яток, можуть бути вказані місця, де ловиться риба,
розташовані готелі і магазини на шляху їх слідування. Пропоновані маршрути зазвичай
починаються і закінчуються в одному порту, але за домовленістю з чартерною компанією
клієнт може залишити яхту в будь-якій зручній марині.
2) оренда яхти з капітаном, при здійсенні якої він бере на себе турботи по управлінню
яхтою. Шкіпер потрібен у тому випадку, якщо у компанії немає людини, що володіє необхідними ліцензіями, або він відчуває себе недостатньо впевнено в обраному районі плавання,
або на даній яхті. Питання з депозитом узгоджується з чартерною компанією додатково.
Існують різні види яхт-чартеру в залежності від побажань клієнтів:
– бербоут-чартер – вид чартеру для досвідчених яхтсменів. Це вид послуг, коли
клієнт прямо отримав яхту без екіпажу, забезпечену всім необхідним для плавання.
– чартер зі шкіпером/екіпажем – чартер яхти із командою і обслуговуванням. До
такого виду чартеру вдаються як новачки в яхтингу, так і досвідчені яхтсмени, які
відвідують нові країни і регіони.
– чартер у складі флотилії яхт. Флотилії організовуються у першу чергу для великих
груп туристів, що складаються з декількох сімей або компаній друзів як частина
корпоративного відпочинку, а також для тих, хто тільки що отримав ліцензію і ще
не відчуває себе досвіченим у самостійному плаванні, або ще не знайомий з
акваторією. Крім того, флотилія додає спілкування, веселощів, вносить елемент
гоночного азарту. Провідна яхта флотилії управляється досвідченим капітаном і
екіпажем. Участь у флотилії передбачає спільний відпочинок на стоянках, спілкування з командами інших яхт, можливість організації регати та інших змагань.
Групові сніданки, або вечері можуть входити/не входити до розпорядку відпочинку. Якщо вони проводяться, то зазвичай в перевірених закладах за помірними
цінами. Відповідальний шкіпер флотилії зазвичай добре знає ресторани, де гарна
кухня, помірні ціни та надається додаткове обслуговування, як наприклад, користування душовими, пральними машинами і поповнення запасів води. Флагман
флотилії управляється досвідченим шкіпером, готовим прийти на допомогу, однак
Ви залишаєтеся відповідальним за яхту і екіпаж. Флотилії організовуються
чартерними компаніями в першу чергу для тих, хто тільки що отримав ліцензії і
ще не відчуває себе досить упевненим в самостійному плаванні. Крім того,
флотилія додає спілкування, веселощів, вносить елемент гоночного азарту. Дуже
часто ця форма чартеру використовується для організації корпоративного відпочинку. Також дуже часто чартерні компанії проводять ралі-регати. Це максимально спрощені спортивні регати, в яких може взяти участь будь-який бажаючий,
незалежно від рівня підготовки.
1. Водні види спорту від А до Я [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://az.wind.ru doku.php / kajt.
2. Отдых на яхте и его особенности [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://tourweek.ru/news/world_news/310180
3.
Як
працює
яхтовий
бізнес
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.businesstraveller.com.ru/news/kak-rabotaet-yakhtennyy-biznes-/
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ДО ПИТАННЯ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Питання етичної поведінки все більш гостро постає перед субєктами внутрішнього
ринку України. Прояв етичної поведінки відображено у концепції соціальної відповідальності. Основний акцент в цій концепції зроблено на моделях соціально-економічних відносин, розроблених на базі взаємодії органів державної влади, роботодавців та профспілок як
представників працівників [1]. Зрозуміло, що в різних країнах концепції соціальної взаємодії
різняться за ступенем участі профспілок у трудових відносинах на конкретних підприємствах, за характеристиками представництва найманих працівників в переговорних процесах, за політичною орієнтацією систем соціального партнерства.
Соціальна відповідальність бізнесу в Україні за рушійними силами, практикою
застосування та ролі неурядових організацій розвивається в усередненому напрямку між
британською моделлю (добровільне ініціювання бізнесом) і континентальної схемою (намагання підприємств отримати від держави чіткі законодавчі рамки). В силу початкової стадії
розвитку соціальної відповідальності в Україні має місце нерозуміння її цілісної концепції,
апробованих практик і корисності. Вона залишається орієнтованою на найближче коло
стейкхолдерів, що включають державні інституції, власників і співробітників, натомість
включення в модель місцевих спільнот, постачальників та інших організацій все ще не набуло рис системності.
Враховуючи глобальний характер проблеми соціальної відповідальності, особливий
інтерес для практиків у цій галузі представляє опублікований в 2006 р. робочий варіант
міжнародного стандарту ISO / WD 26000 "Керівництво з соціальної відповідальності", розроблений під егідою Технічного ради ІСО, який покликаний надати керівництво для всіх типів організацій, незалежно від їх розміру та місця розташування, щодо:
– основних понять, термінів і визначень, що відносяться до соціальної відповідальності;
– передумов, основних тенденцій і характеристик соціальної відповідальності;
– принципів і практик соціальної відповідальності;
– основних тем, які належать до соціальної відповідальності;
– інтеграції, впровадження та поширення соціально відповідальної поведінки в
самій організації і в рамках її сфери впливу;
– ідентифікації зацікавлених сторін і взаємодії з ними;
– обміну інформацією щодо зобов’язання і результативності в області соціальної
відповідальності.
Даний стандарт пропонує організації вживати заходів, що виходять за рамки відповідності із законодавством, визнаючи, що дотримання законодавства є фундаментальною
обов’язком будь-якої організації і невід’ємною частиною її соціальної відповідальності. Він
призначений для того, щоб доповнити інші інструменти та ініціативи в галузі соціальної
відповідальності, а не для того, щоб замінити їх [2]. Звертаючись до соціальної відповідальності та реалізуючи її, організація ставить спільною метою максимальне збільшення вкладу в
сталий розвиток. Важливим при цьому є дотримання таких принципів:
1. Організація повинна бути підзвітною за її вплив на суспільство і навколишнє
середовище. Цей принцип передбачає, що організації слід прийняти відповідну критику, а
також прийняти на себе зобов’язання відповідати на таку критику.
2. Організація повинна бути прозорою в її рішеннях і діяльності, які впливають на
суспільство і навколишнє середовище. Організація повинна розкривати в зрозумілій, точної і
повної формі і в розумній і достатньою мірою політику, рішення та діяльність, за які вона
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несе відповідальність, включаючи їх відоме і можливий вплив на суспільство і навколишнє
середовище.
3. Організація повинна постійно вести себе етично. Поведінка організації повинно
ґрунтуватися на етичних нормах, чесності, рівності і сумлінності. Ці етичні норми мають на
увазі турботу про людей, тварин і навколишнього середовища, а також зобов’язання реагувати на інтереси зацікавлених сторін.
4. Організація повинна поважати, враховувати і реагувати на інтереси її зацікавлених сторін. Хоча цілі організації можуть обмежуватися інтересами її власників, членів,
клієнтів або довірителів, інші приватні особи або групи також можуть мати права, вимоги та
конкретні інтереси, які також слід брати до уваги. У сукупності ці приватні особи або групи
можуть розглядатися як зацікавлені сторони організації.
5. Організація повинна прийняти, що дотримання верховенства закону обов’язково.
Верховенство закону має на увазі рівність перед законом і, зокрема, ідею, що жодна приватна особа або організація не стоїть над законом і що уряд також підкоряється закону.
6. Організації слід дотримуватися міжнародних норм поведінки, при цьому дотримуючись принципу дотримання верховенства закону.
7. Організації слід дотримуватися прав людини і визнавати їх важливість і загальність.
Підводячи підсумок, підкреслимо, що досвід економічно розвинених країн свідчить
про важливу роль етичних партнерських відносин держави і приватного бізнесу в розвитку
суспільства. Проблеми поліпшення управління державною власністю і можливості залучення
приватних капіталів до реалізації суспільних інтересів і державних ініціатив вимагали
регулярної концептуальної опрацювання. Формування партнерських відносин не відбувалося
стихійно, а вони розвивалися в контексті загальних процесів децентралізації економічної
влади, передачі ряду публічних повноважень з центрального на місцевий рівень, аж до
часткової приватизації деяких функцій держави.
1.
Безрукова О. А. Локус контролю як показник відповідальності особистості за даними соціологічних
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ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ БРЕНДІВ НА КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ ТНК
НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
Ринкова економіка різних країн світу демонструє, що на сучасному етапі їх розвитку
значно активізуються нецінові методи конкуренції. Базисом сталого розвитку компанії в
умовах зростаючої міжнародної конкуренції стала диференціація цінностей через інструменти брендингу, застосування нових інструментів управління брендом і портфелем брендів.
В результаті бренд став найціннішим нематеріальним активом транснаціональної компанії
(ТНК). Оскільки бренд стає атрибутом ринкової капіталізації компанії, то зростає взаємозв'язок між інвестиціями компанії і вартістю бренду, причому остання відображає його сформовану нематеріальну цінність. При цьому недостатньо лише фінансових підходів до виявлення цінності бренду, що, в свою чергу, загострює актуальність застосування нових концептуальних підходів до визначення наукової категорії брендів, в тому числі міжнародних.
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Важливо враховувати, що в умовах глобалізації світової економіки, у міру нарощення
процесів транскордонних злиттів і поглинань, стратегічних альянсів, ускладнення логістичних завдань, появи нових технологій, сила та капітал бренду все більше залежать від стратегії управління бізнесом. Тому для багатьох компаній зростає роль внутрішнього брендингу, метою якого є забезпечення повного розумінням співробітниками стратегії брендингу.
Особливо важливий взаємозв'язок внутрішнього та зовнішнього брендингу для тих компаній,
які діють на ринку Business-to-Business (B2B), тобто працюють в промисловості. Особливе
значення при цьому набуває впровадження нових систем корпоративного управління (наприклад, ERP-системи – Enterprise Resource Planning), які здатні вирішувати проблеми
узгодження безлічі бізнес-процесів з урахуванням запитів споживачів.
До основних рис бренду слід віднести наступні:
-

бренд є торговою маркою і деякі фахівці сприймаються ці поняття як синоніми;
бренд може бути визначений як своєрідне «розширення» торгової марки;
бренд є обіцянкою споживачеві і очікуванням споживача;
бренд – це особистість і емоційний зв'язок;
бренд – це сукупність сприйняття і комплекс вражень.

У сучасній світовій економіці класична система управління брендом може зазнати
невдачі в результаті труднощів, пов'язаних з глобалізацією, зміною умов ведення міжнародного бізнесу, ускладненням архітектури міжнародних брендів, паралельним існуванням множинних брендів і суббрендів. Тому, в сучасних умовах бренд-лідерство стає новою моделлю
управління брендом. Рушієм стратегії міжнародного брендингу стає не прибуток чи продажі
як короткострокові результати, а ефективна ідентичність бренду.
Брендинг формує конкурентні переваги ТНК на основі оптимізації її зовнішньоекономічної діяльності, оскільки будь-яка компанія більш ефективно і результативно експортує
товари і послуги, які мають статус брендів. Цей статус сприяє збільшенню доданої вартості
від експорту. Іншими словами, брендинг стає інструментом конкурентної боротьби на світових ринках.
На основі аналізу зарубіжного досвіду використання концепції брендингу, можна
виділити його наступні переваги для компаній: бренд формує на ринку бар’єри для конкурентів; полегшує вихід компанії на нові ринки та сприяє активному освоєнню нових ніш
цих ринків; дозволяє компанії більш успішно переживати глобальні фінансово-економічні
кризи без додаткових витрат; дозволяє чітко позиціонувати свою продукцію на ринку товарів
конкурента.
Сильні бренди сприяють формуванню національної культури та іміджу країни. Значна
кількість ТНК використовують ефект країни походження бренду для просування своїх
товарів на світовий ринок та збільшення прибутку. Імідж країни та експорт брендів взаємозалежні, оскільки, якщо вдосконалюється імідж країни, то запускається циклічний механізм:
країна сприяє просуванню брендів, а бренди – просуванню країни. У зв'язку з цим, роль
брендингу на світовому ринку надзвичайно важлива, і він є очевидним фактором конкурентоспроможності будь-якої ТНК на світовому ринку.
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ХЕДЖУВАННЯ ЯК МЕТОД МІНІМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
ПІДПРИЄМСТВ
Із розвитком фінансових систем в останні роки спектр фінансових ризиків значно
розширився, тому перед учасниками фінансового ринку гостро постало питання управління
фінансовими ризиками. На сьогоднішній день існує цілий ряд факторів, які негативно впливають на фінансові інститути. Закордоном найбільші фінансові інститути вже давно зрозуміли, що необхідна кількісна оцінка можливих втрат та інтегральна оцінка сукупного ризику
компанії, задля уникнення можливих фінансових втрат. Ефективне управління фінансовими
ризиками є особливо важливим в Україні, через нестабільну економіко-політичну ситуацію
та пандемію COVID-19.
На думку багатьох дослідників, хеджування використовується фінансовими установами, як інструмент трансферу фінансових ризиків під час здійснення ними операцій. Також
вважається, що такий спосіб мінімізації фінансових ризиків у: 1) банках стабілізує ресурсну
базу та збільшує обсяги їхніх операцій; 2) страхових компаніях захищає майнові інтереси
компаній [1-3]. Більшість авторів сходяться на тому, що хеджування необхідне фінансовим
установам України так, як це захищає компанії від такого ризику, як коливання валюти, що є
не рідкістю в Україні. Зарубіжні науковці зазначають, що окрім того, що хеджування зменшує ризики фінансових компаній, воно ще й допомагає збільшити вартість компанії. Також
досліджено, що існує зв’язок між тим скільки грошей приносить установа та між рівнем хеджування, а саме краще капіталізовані фінансові установи більше хеджують [4, 5].
В Україні найбільше використовуються такі похідні інструменти як форварди та
свопи. Але вони не є дуже поширеними і тому використання форвардів у валютних операціях складає усього 2-3%. На міжбанківському валютному ринку України частка операцій
типу спот перевищує 97% (закордоном частка операцій спот становить 30%) [6].
На противагу міфам, що механізм хеджування в Україні не розвинутий, варто зазначити, що даний ринок розвивається і все більше фінансових інституцій починає використовувати хеджування задля мінімізації фінансових ризиків. Однак подальшому розвитку заважає недосконале законодавство, яке не містить чітких положень щодо здійснення бухгалтерського обліку процесу хеджування, що у свою чергу призводить до недостовірної облікової інформації. Дана ситуація негативно позначається на результатах діяльності фінансових
установ та призводить до формування низького рівня конкурентних переваг. Варто зазначити, що недосконале законодавство підвищує ризики фінансової торгівлі. У Законі України
«Про валюту і валютні операції» сказано, що валютні операції здійснюються без обмежень
відповідно до законодавства, але є певні виключення: юридичні особи можуть використовувати форвард лише тільки під експортно-імпортні операції та кредитні зобов’язання у
валюті; а своп можливо лише застосовувати в один бік, а саме коли клієнт розміщує в банку
валюту. Але фінансові інституції можуть використовувати інші методи хеджування: ОВДП,
єврооблігації, та починаючи з жовтня 2020 року ф’ючерси [7, 8].
Для розвитку хеджування в Україні необхідно удосконалити законодавство у сфері
хеджування, яке б надавало ширші можливості використання фінансових інструментів.
Також, для розвитку хеджування в Україні необхідно підвищити фінансову інклюзію учасників ринку у сфері хеджування (хеджування не тільки спосіб мінімізації ризику, а й метод
збільшення вартості). Отже, на сьогоднішній день через неможливість запобігання таким
чинникам, як глобальні конфлікти, міжнародні кризи, політичні помилки та події непереборної сили, особливо гостро постає питання про мінімізацію їхнього впливу на фінансові
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інститути. На жаль у даний момент Україна немає достатнього досвіду використання методів
хеджування, однак саме практичне застосування повного інструментарію хеджування фінансовими установами є тим орієнтиром, досягнення якого сприятиме підвищенню ефективності управління фінансовими ризиками.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЯК ФАКТОР ВАПЛИВУ
НА КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
Економічний розвиток є однією з найголовніших цілей функціонування будь-якого
підприємства, оскільки забезпечує задоволення нових потреб споживачів; підвищення конкурентоспроможності організації, зміцнення її позицій на міжнародній арені; створення умов
та фінансово-технологічної бази для подальшого розвитку тощо. Без належного планування в
організації виникатимуть проблеми неефективного використання ресурсного потенціалу та
наявних можливостей.
Автори Л.Р. Прийма, І.Я. Кулиняк відмічають, що «для забезпечення безперервного
процесу економічного розвитку кожне підприємство повинне прагнути до підвищення прибутковості виробництва, поліпшення якості продукції, раціонального використання ресурсів» [1, с. 236]. Вважаємо, що досягнення вищенаведених цілей неможливе без належної
організації та ведення бухгалтерського обліку, роль якого впродовж останніх років постійно
зростає. Поступова інтеграція України до ринків ЄС передбачає стратегічну необхідність
адаптації системи національного бухгалтерського обліку і фінансової звітності до МСБО з
врахуванням реалій в економіці та національних інтересів України.
В останні роки глобалізація економічних відносин спричинила зміни господарського
життя економічних суб’єктів, зумовила необхідність уніфікації правил ведення бухгалтерського обліку в усьому світі як інструмента ділової комунікації, здатного передавати економічну інформацію. Під час розгляду процесів, що направлені на зменшення розбіжностей у
сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності різних країн, використовують такі поняття як «конвергенція», «гармонізація» та «стандартизація».
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Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 1706 від
28.10.1998 р., передбачено запровадження міжнародних стандартів шляхом їх адаптації до
економіко-правового середовища і ринкових відносин в Україні [2]. На сьогодні в Україні на
базі МСБО та МСФЗ розроблено та затверджено наказами Міністерства фінансів 2 НП(С)БО
та 28 П(С)БО, які визначають принципи та методи ведення обліку, формування фінансової
звітності.
Підтримуємо авторів Л.Р. Прийму, І.Я. Кулиняк, як зазначають, що «сьогодні П(С)БО,
хоч і ґрунтуються на МСБО та МСФЗ, усе одно відрізняються від них, зокрема:
1) вітчизняні П(С)БО не охоплюють усіх міжнародних;
2) П(С)БО не передбачають певних альтернативних методів обліку, встановлених
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу», МСБО 23 «Витрати на позики», тощо;
3) національні стандарти встановлюють жорсткі форми фінансової звітності, що обмежує
можливість підприємства об’єднувати або виділяти окремі статті залежно від сутності;
4) П(С)БО дуже стислі за обсягом і не містять пояснювальних параграфів, які наведено в МСФЗ;
5) вітчизняні стандарти вимагають повного розкриття інформації лише від підприємств, що оприлюднюють річну фінансову звітність. Крім того в одних випадках П(С)БО
містять дещо ширші вимоги, ніж МСБО, а в інших, навпаки, – значно вужчі [3, с.56].
Слід відмітити, що на сьогодні прозорості обліку, під якою розуміється забезпечення
доступу всіх зацікавлених користувачів до економічної інформації та звітності суб’єктів
господарювання, в повній мірі не досягнуто. Це пояснюється тим, що у першу чергу бухгалтерський облік забезпечує потреби в інформації насамперед державних органів та інвесторів.
Саме тому І. Белова І., Н. Семенишина відмічають, що «організація управлінського обліку
знаходиться на стадії становлення. Необхідно створити таку систему бухгалтерського обліку,
яка забезпечувала б потреби різнопланових користувачів» [4, с.15]. Крім цього існує стратегічна необхідність адаптації вітчизняної системи обліку і звітності до МСБО з урахуванням
реалій в економіці та національних інтересів України в перехідний період до ринку.
Не можна не погодитись з авторами Н.С. Акимовою та Азадэн Асвае, які стверджують, шо «на сьогоднішній день адаптація фінансової звітності до Міжнародної системи
фінансової звітності дає змогу:
1) уникнути необхідності складання податкової та спеціалізованої звітності, таким
чином зменшити ризики для інвесторів та кредиторів;
2) формування звітності для зарубіжних партнерів та зовнішніх інвесторів;
3) збільшення довіри до фінансової звітності, зокрема її показників;
4) забезпечити прозорість та зрозумілість облікової інформації;
5) об’єктивно приймати та ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення;
6) звітність вільно перевіряють і підтверджують провідні аудитори світу;
7) підприємства (організації) мають можливість отримати міжнародну репутацію серйозного партнера міжнародного рівня;
8) зменшити витрати на розроблення власних стандартів [5, с.16].
Отже, гармонізація обліку шляхом застосування МСБО та МСФЗ в Україні є необхідною вимогою часу і одним із факторів впливу на розвиток підприємства. Однак цей процес повинен бути поступовим та цілеспрямованим. Саме тому доцільно продовжити роботу
над удосконаленням нормативно-правових засад, методологічних підходів, що сприятимуть
усуненню недоліків вітчизняної системи обліку та її подальшій модернізації.
1. Прийма Л.Р., Кулиняк І.Я. Розвиток підприємства: сутність поняття. Науковий вісник Національного
лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2012. Вип.
22.10. С. 236-241.
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2. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних
стандартів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. URL:
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
На сьогодні процес відкриття нового бізнесу більше не потребує занадто великих
зусиль. Підприємець на шляху до власної справи проходить через кілька етапів: від створення ідеї до документального оформлення свого виду діяльності. Після цього відбувається
процес налагодження механізмів обліку господарських процесів, адже від ефективності
введення обліку залежить майбутнє новоствореного бізнесу.
Питання організації обліку на підприємстві досліджували багато вчених, а саме: Левченко О.П., Базадова О.С. [1], О. В. Качмар [2], Євдокимов В.В. [3], Лень В.С.[4]. Васільєва Л.М.
[5], та інші. Так, Левченко О.П. та Базадова О.С. дійшли до висновку, що бухгалтерський
облік на підприємстві повинен бути організований раціонально. Раціональна організація
бухгалтерського обліку – це така організація обліку на підприємстві, яка в усіх своїх складових покликана забезпечити оптимальне та ефективне функціонування системи бухгалтерського обліку завдяки реалізації усіх її напрямів, а облікова політика є гарантом забезпечення
системної організації облікового процесу та основою для забезпечення ефективного управління підприємством [1].
Головною умовою правильної організації бухгалтерського обліку на будь-якому
підприємстві є чітке розуміння всіх його складових, адже процес узагальнення організації
бухгалтерського обліку на підприємстві є необхідною умовою для забезпечення сталого
розвитку. Для того, щоб побудувати обліковий механізм, науковці виділяють його складові
частини. Так, Євдокимов В.В. пропонує схему, яка складається з трьох основних блоків:
організація роботи облікового персоналу, техніка ведення бухгалтерського обліку та методичне забезпечення бухгалтерського обліку [3]. Лень В.С. виділяє тільки два великих блоки:
елементи, які забезпечують виконання функцій бухгалтерського обліку та елементи, які
визначають організацію бухгалтерської служби [4]. На основі проаналізованих робіт було
розроблено та удосконалено схему організації бухгалтерського обліку для всіх видів підпри211

ємств незалежно від розміру та напряму діяльності, яка включає 7 блоків та орієнтована на
автоматизацію обліку на підприємстві (рис.1).
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Організація документообігу та
звітності підприємства

Орієнтування на нормативноправову базу

Затвердження облікової політики

Організація управлінського обліку

Матеріально-технічне
забезпечення

Налаштування роботи облікового
персоналу

Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві
Рис. 1 Схема організації бухгалтерського обліку на підприємстві
*Розроблено авторами за даними [3,4]

Таким чином, для того, щоб організувати бухгалтерський облік на підприємстві пропонуємо виділити кілька обов’язкових складових його організації. Одна із важливих складових організації бухгалтерського обліку є організація документообігу, а саме первинні документи, облікові номенклатури, регістри, робочий план рахунків, форми обліку, архівування
документів. На підприємстві обов’язковим є затвердження переліку основних первинних
документів та Плану рахунків згідно з системою оподаткування, яка була обрана для
введення обліку.
Іншою складовою є облікова політика, у якій затверджено сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової
звітності. Суттєво важливим є забезпечення дотримання нормативно-правової бази. Для
бухгалтерського обліку головним документом є Закон України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні», у частині оподаткування – Податковий кодекс України. Для
продуктивної праці варто забезпечити ефективну роботу облікового персоналу. У цьому
питанні потрібно враховувати аспекти роботи облікового персоналу та забезпечити професійний розвиток і підвищення кваліфікації. До матеріально-технічного забезпечення входить
техніка та новітні технології для забезпечення безперервного процесу бухгалтерського
обліку. Надалі для стабільної та продуктивної роботи підприємство повинно організувати
часткову або повну автоматизацію бухгалтерського обліку.
Отже, організація бухгалтерського обліку – це комплекс заходів з налагодження та
постійного вдосконалення системи бухгалтерського обліку на підприємстві відповідно до
потреб його управління з урахуванням особливостей діяльності підприємства. Налагодження
організації бухгалтерського обліку на підприємстві вимагає достатньо зусиль з боку підприємства. Цей процес пропонується поділити на сім основних складових, таких як організація документообігу та звітності підприємства, облікова політика, забезпечення дотримання
нормативно-правової бази, матеріально-технічне забезпечення, організація роботи облікового персоналу та управлінський облік.
1. Левченко О.П., Базадова О.С. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві // Modern
problems and ways of their solution in science, transport, production and education‘. 2012. URL:
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/1077/1/1768.pdf
2. Качмар О. В., Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві // Ефективна
економіка. № 9. 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3367
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РОЛЬ СИСТЕМ CRM 3.0 У ПРОЦЕСАХ АНТИСИПАТИВНОГО МАРКЕТИНГУ
АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Поведінка сучасного споживача на ринку дуже сильно почала видозмінюватись із
поширенням цифрових технологій. Доступ до інформації про товар, бренди, конкурентів,
динаміка цін, досвід використання товару іншими споживачами – вся ця інформація стала
підґрунтям для аналізу споживачами та прийняття на основі цих даних відповідних рішень,
формування лояльності до бренду та проектування необхідних вимог до рівня сервісу. Сучасний споживач потребує не масових продуктів, рекламних звернень чи пропозицій, а вимагає індивідуального підходу, персоніфікованих рішень сформованих на підставі даних про
поведінку споживача компаніями. Проте, для будь якого споживача найоптимальнішим є
ситуація, коли компанія може спрогнозувати потребу споживача ще до моменту усвідомленого її виникнення. Реалізація цього можлива в умовах застосування антисипативного
маркетингу як елементу стратегії розвитку брендів та філософії взаємодії із споживчими
даними.
Традиційним джерелом даних про споживача є інформація, яка фіксується у процесі
оформлення замовлення, його обробки та реалізації. Підприємства, які мають безпосередній
контакт із клієнтами є генераторами портрету споживача, а інформація зазвичай фіксується в
єдину базу, яка в подальшому поширюється в межах всього логістичного ланцюга. Залежно
від індустрії та рівня інформаційних технологій, які застосовуються інформація фіксується у
класичну CRM систему (від англ. Customer relationship management system), яка покликана
висвітлювати повну інформацію про споживача, попередні трансакції, історію технічного
обслуговування та інші деталі, які виникають у процесі життєвого циклу товару. З розвитком
інформаційних технологій, CRM системи почали суттєво відрізнятись залежно від того, яку
глибину інформації та її актуальність вони почали надавати компаніям. Так, зокрема у сфері
автомобілебудування виділяють три принципові етапи розвитку CRM систем. CRM 1.0 – це
класична система збору інформації та формування історії роботи зі споживачем. ЇЇ робота
сфокусована на запуск нових продуктів та їх різновидів. Інформація зібрана у системі детально опрацьовується менеджерами на підставі чого створюються маркетингові продукти чітко
направлені на цільову аудиторію. Діяльність маркетологів зазвичай сконцентрована на автошоу, де активно ведеться робота дилерами із потенційними споживачами. Статистична інформація з CRM системи аналізується відносно рівня кореляції із планами компанії та відповідно презентується структурним підрозділам. Робота із споживачами будується виключно
на класичних воронках продажу, при цьому увага дуже приділяється після продажному
сервісу [1].
CRM 2.0 – це системи, які тісно взаємозв’язані із цифровими технологіями. Дані, які
використовуються для оцінки поведінки споживачів охоплюють не тільки інформацію від
безпосереднього контакту споживача і підприємства, а враховуються дані з різних відділів
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підприємства, де аналізується інформація щодо обсягів сервісу, характеру поломок, частоти
звернень споживача, середнього чеку, обсягів продаж щодо відповідного клієнта, рівень його
лояльності по відношенню до бренду, активність споживача у комунікації з представниками
компанії, зацікавленість у акціях та бонусних програмах тощо. Відповідно до дослідження
компаній Google та Luth Research [2] більшість споживачів приймають рішення про купівлю
ще задовго до комунікації безпосередньо із автомобільним дилером, а тому врахування
механізмів прийняття рішення споживача, відслідковування шляхів та способів пошуку
інформації, розуміння особливостей ітерації споживачів зі всіма каналами та виокремлення
найбільш вагомих є ключовим для підприємств, які клієнтоорієнтовані. Маркетинг побудований на системах CRM 2.0 має характер багатоканальності. Більшість компаній автомобілебудівного сектору адаптовані до роботи саме у таких системах і тільки одиниці направлені на
більш складні системи формату CRM 3.0.
CRM системи класу 3.0 передбачають персоналізовану взаємодію зі споживачами.
Вся інформація про споживача відображається у режимі реального часу, а його поточні
потреби ідентифікуються ще до звернення у точку продажу. Процес антисипації потреб споживача налагоджений завдяки використанню вбудованих в автотранспортний засіб систем
відстеження маршрутів переміщення, характеру водіння, стану зносу замінних частин, останніх пошукових запитів щодо автомобільної тематики і дотичних до неї галузей. За умов
успішної реалізації антисипативного маркетингу створюються умови для формування
довгострокових відносин, рівень споживчого досвіду у комунікації з брендом підвищується,
а отже і зростає рівень лояльності. Не відбувається очікування коли споживач звернеться до
дилера, відвідає автошоу, здійснить замовлення через веб-сайт компанії чи завітає на станцію технічного обслуговування. Сканування потреб споживачів відбувається до моменту
прийняття рішення клієнтом при цьому повинен враховуватись кожен можливий канал інформації. Тільки за умов синергії відповідних даних, застосування технологій штучного інтелекту, використання ефективних алгоритмів обробки великих даних та експертність відповідних аналітиків дозволить ефективно перейти на CRM системи класу 3.0., що дозволить
повноцінно реалізувати весь потенціал антисипативного маркетингу.
1. Colucci T. Driving Toward CRM 3.0 in the Automotive Industry (2017). URL:
https://www.marketingjournal.org/driving-toward-crm-3-0-in-the-automotive-industry-tom-colucci/ (last accessed:
21.02.2021);
2. Gevelber L. The Car-Buying Process: One Consumer's 900+ Digital Interactions (2016). URL:
https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-trends/consumer-car-buying-process-reveals-automarketing-opportunities/ (last accessed: 21.02.2021) .
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА В НЕСТАБІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Сучасна ринкова економіка постійно знаходиться в динаміці, тому перед управлінням
постає завдання, яке полягає в розробленні такого організаційно-економічного механізму управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, який забезпечував би зміцнення стійкої позиції підприємства на ринку, задовольняв потреби споживачів, стрімко та
оперативно налаштовувався на зміни зовнішнього середовища та забезпечував стабільний
розвиток. Один з основних чинників розвитку – технологічний, однозначно залишається
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визначальним, але більшу вагу набирає організаційний. Тому виникає потреба в гнучких організаційних структурах та схемах управління підприємством, які забезпечать швидку
адаптивність підприємства. Висока конкуренція на сучасному ринку стимулюють керівників
адаптовуватися та покращувати організаційно-економічний механізм управління підприємством таким чином, щоб забезпечити збалансовану виробничо-господарську діяльність.
Безперечно, що публікацій присвячених розвитку виробничих підприємств на даний
час достатньо, але більша їх частина не висвітлює в повній мірі, весь процес формування
організаційно-економічного механізму, тому це завдання залишається невирішеним. Завдання дослідження полягає в обґрунтуванні складових та структури організаційно-економічного
механізму розвитку виробничого підприємства, його особливостей у нестабільному середовищі.
Характерною рисою організаційно-економічного механізму розвитку виробничого
підприємства є спонукання виробників до високих результатів господарської діяльності
через економічний інтерес його учасників, який є найбільш потужним і дієвим інструментом
здійснення перетворень та становлення ефективного власника в різних секторах економіки
України. А головною метою створення організаційно-економічного механізму розвитку
виробничого підприємства є стійкий розвиток й ефективне управління підприємством у
ринкових умовах[1].
Організаційно-господарський механізм лежить в основі функціонування господарського механізму і відбиває сукупність економічних та організаційно-адміністративних важелів та методів, за допомогою яких здійснюється регулювання фінансово-економічних, виробничо-технологічних та організаційно-технічних процесів та відносин з метою впливу на
кінцевий результат підприємства [2]. Організаційний механізм господарювання передбачає:
організаційно-правові нормативи і стандарти, які регулюють і визначають структуру управління, чисельність працівників, моральне і матеріальне стимулювання, оснащення управлінської праці засобами оргтехніки, розподілу робіт, обов’язків, прав і відповідальності
органів управління і управлінських працівників. Організаційний механізм полягає у використанні владних відносин, охоплює організацію процесу функціонування системи, якою управляють, і організацію структури управляючої системи. Структура управління організаційно закріплює функції за структурними підрозділами й працівниками і регламентує потоки
інформації у системі. Знаходить втілення у параметрах системи управління, положенні про
відділи і служби, у системі підпорядкування і функціональних зв’язків між персоналом управління, співвідношенні структурних підрозділів і працівників апарату. Структуру управління по горизонталі поділяють на окремі ланки, а по вертикалі – на ступені управління.
Ланки взаємопов’язані прямими і зворотними зв’язками по вертикалі і горизонталі. Що
раціональніша структура управління, то ефективніше функціонує вся система [3].
Для будь-якого підприємства процес функціонування організаційно-економічного
механізму – це [4]:
– встановлення і розв'язання проблем розвитку підприємства між системою управління та її об'єктом, між їх окремими рівнями та між структурними елементами;
– пошук шляхів вирішення проблем.
Сукупність соціально-економічних відносин та перелік завдань дають змогу вирішити
питання пов’язані з структурою організаційно-економічного механізму розвитку підприємства та її специфікою. Головне місце у структурі організаційно-економічного механізму
посідає цільова підсистема, що спрямована на досягнення цілей, поставлених підприємством
за рахунок вирішення 3-х комплексних завдань[5]:
– управління процесом розвитку на підставі визначених цілей;
– координація економічних відносин та видів управлінської діяльності суб'єктів
управління;
– адаптація організаційно-економічного механізму підприємства.
Висновки. Таким чином, організаційно-економічний механізм розвитку виробничого
підприємства – це об’єднання всіх процесів та управлінських рішень, які направлені на фор215

мування, забезпечення подальшого функціонування і удосконалення системи економічних
відносин суб'єктів із об'єктами управління, необхідних для створення умов найбільш ефективного досягнення цілей підприємства.
Виділено структурні елементи організаційно-економічного механізму. Зроблено
акцент на організаційну складову організаційно-економічного механізму: організаційнотехнічну, виробничо-технологічну. Тому необхідно узгодженість усіх складових виробничогосподарської діяльності для розроблення дієвого організаційно-економічного механізму
управління підприємством. Саме даний напрям потребує подальших досліджень.
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ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Для розвитку економіки України, на сучасному етапі, підтримка малого бізнесу
повинна стати одним із найпріоритетніших напрямів. Оскільки, саме малий бізнес є основою
для вирішення наявних проблем у соціально-економічній сфері та займає найбільш значущу
частку серед усіх суб’єктів господарювання в Україні. На жаль, на сьогодні ми можемо
спостерігати, як малий бізнес просто не розвивається та потерпає від умов які склались.
Тому, актуальність даної теми є у визначені проблем з якими зустрічається український
малий бізнес та пошуку можливостей їх вирішення.
На рис. 1 ми можемо простежити найбільш вагомі проблеми розвитку малого бізнесу,
за даними звіту з оцінки реалізації державної політики розвитку малого підприємництва в
Україні, USAID KEY 2019.[1]

Рис 1. Проблеми малого бізнесу [1]
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Таким чином можемо відмітити, що найбільшою проблемою є невизначеність законодавства та його складність. Перш за все, це відсутність належного нормативного та правового
забезпечення розвитку бізнесу, та державних механізмів підтримки малого бізнесу. Не менш,
вагомою проблемою є високий рівень корупції у всіх органах влади, поширеність нелегальних
схем та протиправних дій щодо підприємців, що призводить до тінізації бізнесу та
унеможливлює подальший її розвиток. Наступною проблемою виділяють низьку купівельну
спроможність населення, це зумовлено низьким економічним розвитком нашої країни, високим
рівнем безробіття тощо. Ця проблема призводить до не виробничого характеру підприємницької
діяльності в країні і, як наслідок, скорочення місткості ринків більшості товарів і послуг.[2]
Ще однією проблемою є брак фінансових ресурсів та складність кредитування бізнесу. В Україні є недостатньо програм, щодо підтримки та розвитку малого бізнесу, ще більше ускладнює ситуацію нерозвиненість механізмів кредитної підтримки і страхування бізнесу. Висока вартість кредитних коштів, складність процедур отримання кредитів, ризики
неповернення та банкрутства, т.д. – не дозволяють малому бізнесу брати позик, що і викликає брак коштів. Також, перешкодою ведення бізнесу є складність адміністративних податків, тобто не доскональність податкової системи України. Ця проблема сприяє переходу
бізнесу у тінь, так підприємства шукають способи уникнення важкого навантаження відрахувань до бюджету шляхом прихованням доходів, неофіційним працевлаштуванням людей та
тому подібним. Складність ведення малого бізнесу є ще у браку висококваліфікованої
робочої сили. Це часто проявляється у низькій продуктивності праці, недостатності знань та
вмінь, нездатності швидко адаптуватись до інноваційного розвитку, тощо. Ця проблема
викликана знову таки недостатнім рівнем розвитку економіки та науки в Україні, недосконалість системи навчання спеціалістів різних рівнів та відтік розумів закордон. Окремої
уваги варті і інші проблеми, такі як: складність підключення до мережі, неякісна транспортна
інфраструктура та висока вартість сировини та комплектуючих частин, тощо. Усі ці
проблеми є посиленням і так не легко становища малого бізнесу, вони мають причини як і
попередні, які пов’язані з недостатнім інноваційним та економічним розвитком бізнесу, та
економіки України загалом.[2]
У останні роки до основних проблем, які були перераховані вище, додались і інші.
Так, з 2014 року виникла нова перешкода – воєнні дії на Сході України та анексія Криму.
Більш детально та наочно вплив війни ми можемо простежити за табл. 1, в якій представлені
основні показники діяльності малого бізнесу за останні роки.
Таблиця 1
Основні показники діяльності малого бізнесу у 2013-2019 роках [3]
Показник
Кількість
суб’єктів,
одиниць:
малі підприємства
Обсяг
реалізованої
продукції загалом,
млн.грн
малі підприємства
Фінансові
результати,
млн.грн

Значення за роками
2016
2017

2013

2014

2015

2018

2019

393327

341001

343440

306369

338256

355877

380597

373809

324598

327814

291154

322920

339374

362328

4050215

4170659,9

5159067,1

6237535,2

7707935,2

9206049,5

9639730,6

670258,5

705000,5

937112,8

1177385,2

1482000,7

1766150,4

1839587

–25057,9

–175262,4

–111906,0

-24151,4

-10724,8

46870,8

10426,8

Отож, ми можемо побачити що у 2014 році відбулось значне скорочення кількості
суб’єктів господарювання, і як наслідок ця тенденція спостерігалась у наступні два роки, але
з 2016 року відбувається поступове збільшення даного показника, що є позитивним явищем.
Якщо говорити про обсяги реалізованої продукції то тут стабільною є тенденція до зростання
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на, що не вплинула ні війна, ні інші проблеми бізнесу, так спостерігається зріст з 670258,5
млн. грн у 2013 році до 1839587 млн. грн. у 2019 році. Негативними є значення фінансових
результатів, що свідчить про збиткову діяльність підприємств з 2013-2017 роки, але з 2018
року показник став позитивним.
Окремої уваги варта пандемія COVID-19, яка так чи інакше змінила життя усіх, але
найбільше потерпає у таких умовах малий бізнес. Так за даними Європейської бізнес-асоціації, більшість опитаних фізичних осіб під час карантину втратили до 75% своїх доходів,
7% підприємств можуть просто закритись, а лише 14% або не відчули змін або збільшили
власні доходи.
Отож, підводячи підсумки даної роботи варто сказати, що не зважаючи на багато
проблем з якими зустрічається малий бізнес в Україні почав розвиватись незначними темпами. Також, на мою думку для розвитку бізнесу потрібне, а особливо в умовах пандемії,
спрощення кредитування та зниження податкових ставок, реформування податкової та облікової політики, посилена боротьба з корупцією та тіньовою економікою, зменшення загального втручання державних органів у діяльність суб’єктів підприємництва тощо.
1. Офіційне видання міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Огляд
МСП
в
Україні
(2020).
Режим
https://drive.google.com/file/d/1I2ckLnFpxcbePvy_ymQlJMi5Wci5RKxP/view
2. Толстова А.В. (2017) Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні. Режим
http://btie.kart.edu.ua/article/view/121158/116170
3. Державна служба статистики України. Діяльність підприємств. Режим
http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ekon/dpidpr_u.htm
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ
Аналіз ситуації, що склалася в економіці України, свідчить про наявність значних
проблем в економічному розвитку підприємств в умовах сьогодення.
Вітчизняні підприємства працюють в умовах глобалізації економіки. На діяльність
підприємств значно впливають безліч факторів небезпек, загроз та ризиків, що вносять свою
корективу в економічну безпеку підприємств, це робить економіку більш відкритою до
негативних тенденцій сучасності.
Слід зазначити, що в сучасних умовах економічна безпека набуває статусу складної
багаторівневої системи, оскільки вимагає захисту всіх її складових на різних ієрархічних
рівнях – від глобального до окремих суб'єктів підприємницької діяльності [1].
Для забезпечення стабільної роботи та розвитку підприємства на зовнішньому ринку
доцільно комплексним підходом створювати економічні системи безпеки, в основі яких
власні ресурси підприємств та можливості щодо протидії несприятливим зовнішнім факторам.
Забезпечення ефективної комплексної системи економічної безпеки значно залежить
від ресурсів, а саме:
– фінансових, які дають можливість побудувати комплексну систему економічної
безпеки, адекватну загрозам і можливостям підприємств;
– адміністративних та інтелектуальних, що дозволяють використовувати всі внутрішні можливості підприємств та інновації в комплексній системі економічної
безпеки;
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–

матеріально-технічні та інформаційні ресурси, що забезпечують комплексну систему
економічної безпеки своєчасною й достовірною інформацією про процеси, сучасні
технології та технічні засоби протидії небезпекам і загрозам, як відбуваються на
підприємствах.
Важливим елементом комплексної системи економічної безпеки є її організаційноправова основа так, як діяльність комплексної системи економічної безпеки підприємств
повинна здійснюватися в правовому полі та бути ретельно організована.
Побудова стратегії є важливою складовою забезпечення економічної безпеки підприємств. Сутність розроблення і реалізації стратегії полягає в тому, щоб обрати потрібний
напрям розвитку організації з численних альтернативних напрямів, потім забезпечити умови
й безпеку виробничо-господарської діяльності, бізнесу і спрямувати діяльність організації
так, щоб забезпечити ефективність підприємству [2].
Отже, протидіяти всім існуючим ризикам та забезпечити економічну незалежність і
стабільність підприємств на зовнішньому ринку можна тільки комплексним підходом побудування системи безпеки. Саме така система здатна в сучасних умовах вчасно виявляти,
оцінювати та ефективно протидіяти всім факторам небезпек і загрозам внутрішнього і
зовнішнього середовища.
1. Сосновська О.О., Житар М.О. Економічна безпека підприємства: сутність та ознаки забезпечення /
Науково-виробничий журнал Облік і фінанси, № 3 (81)’ 2018. – С.124-132. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу http://www.afj.org.ua/ua/article/600/
2. Економічна безпека підприємств: Підручник / Ортинський В.Л., Керницький І.С., Живко З.Б. та ін.; –
К.: Алерта, 2011. – 704 с.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров'я пандемія COVID-19 призвела
до труднощів для бізнесу у всьому світі, зокрема й для вітчизняного. Закриття кордонів,
розрив і ускладнення логістичних ланцюгів, карантин, часткові та повні зупинки виробництва й інші обмежувальні заходи не могли не накласти негативний відбиток на учасників
зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД). У період пандемії кожен бізнес прагне вижити, намагаючись максимально скоротити свої збитки.
Управління фінансовими ризиками здійснюється на рівні всього підприємства, тим
самим охоплюючи всі напрямки діяльності, ставить перед собою мету забезпечити фінансову
стійкість і підвищити результативність його діяльності. Фінансовий ризик – має динамічний
характер, який змінює свій кількісний рівень під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх
чинників, незалежно від стадії функціонування підприємства.
В умовах діючих по всьому світу обмежень зі значними проблемами можуть стикатися як імпортери, так й експортери продукції. Адже, незважаючи на запропоновані державою
заходи підтримки бізнесу, від виконання зобов’язань постачальників щодо поставки товарів
ніхто звільняв. Найчастіше проблеми фінансового характеру викликає недотримання умов
зовнішньоекономічного контракту (далі ЗЕ-контракт). Невиконання, невчасне або не в повному обсязі виконання експортером умов ЗЕ-контракту, може призвести до його розірвання
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іноземним партнером, стягнення пені, штрафів, розмірів збитків і втраченої вигоди. А це,
окрім збитків, тягне за собою також ризики, пов'язані з невиконанням вимог валютного законодавства. Ще одним ризиком для експортерів є неотримання експортної виручки. Іноземні покупці, посилаючись на форс-мажор у вигляді пандемії, не оплачують придбаний
товар в строк, що також призводить до штрафів.
Головним ризиком для імпортерів можуть бути зриви термінів поставок, якщо
іноземний постачальник, у зв'язку з карантином не може поставити товар в обумовлений
термін, а клієнт вже сплатив дану поставку авансом. У даному випадку вітчизняний імпортер
потрапляє під штраф у відповідності з умовами договору з клієнтом.
Продовження пандемії COVID-19 та пов’язаної з нею кризи можуть також спричинити валютний ризик, що призводить до збитків внаслідок падіння купівельної спроможності
валюти за період від підписання ЗЕ-контракту до його виконання [1]. Отже, ризик невиконання контрагентами ЗЕ-контракту своїх зобов'язань по платежах може генерувати ряд
фінансових ризиків, серед яких ризики втрати ліквідності, платоспроможності, фінансової
стійкості, кредитний та інвестиційні ризики. Будь-який з цих ризиків може призвести до
фінансових труднощів на підприємстві, що негативно вплине на його ділову репутацію.
Таким чином, гостро постає необхідність аналізу і мінімізації ризиків при здійсненні
ЗЕД підприємств. Будь-яким ризиком, у тому числі й фінансовим, необхідно управляти,
тобто використовувати різні методи, які дозволяють в певній мірі прогнозувати настання ризикованої ситуації і приймати заходи для зниження ступеня ризику. Проте традиційні методи
управління ризиками в даних умовах не дають належного результату, оскільки не можуть
ефективно справлятися зі швидкомінливими ризиками, викликаними пандемією [1].
З метою мінімізації можливих фінансових ризиків у ЗЕД необхідний професійний
підхід при укладанні та виконанні ЗЕ-контракту. Для цього варто передбачити: отримання
документів, що підтверджують неможливість виконання іноземним контрагентом зобов'язань в обумовлений термін, підписання з іноземним контрагентом додаткової угоду до договору поставки про збільшення термінів поставки, страхування потенційного ризику.
Вітчизняному бізнесу також варто використовувати положення Закону України "Про
протидію коронавірусу" [2], що визнає факт введення карантину форс-мажором. Торговопромислова палата України та її регіональні підрозділи (далі ТПП) видають Сертифікат
затвердженої форми, що підтверджує факт настання форс-мажору. Проте варто зазначити,
що визнання та підтвердження ТПП факту настання форс-мажору не звільняє суб’єктів ЗЕД
від виконання умов ЗЕ-контракту, а надає відстрочення виконання зобов’язання.
Результат поверхневого підходу при аналізі умов та укладанні ЗЕ – контрактів з
потенційними іноземними контрагентами і повне нехтування фінансовими ризиками в ЗЕД
призводить до значних фінансових збитків, тривалих судових та арбітражних спорів з негативними наслідками для вітчизняних суб'єктів ЗЕД.
Отже, для мінімізації фінансових ризиків підприємствам необхідно постійно та систематично здійснювати управління фінансовою стійкістю підприємства, формуванням фінансових ресурсів підприємства, фінансовою рентабельністю підприємства, інвестиційною активністю і ефективністю інвестицій, фінансовими інноваціями. Також в управлінні фінансовими ризиками у ЗЕД в умовах пандемії варто запровадити оперативні та стратегічні заходи,
що включатимуть систематизацію процесів компанії, закріплення за кожним співробітником
відповідальності за певною частиною ризику, ретельний аналіз партнерів, удосконалення
або формування карти ризиків і визначення найбільш збиткових з них під час пандемії.
1. Дергачова В. В., Рудніцька Ю. В. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності в умовах
пандемії covid-19. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 15–20. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.15
2. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Відомості Верховної Ради
України (ВВР). 2020. № 16. С. 100.
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ У БІЗНЕСІ
Фінансове планування дає змогу висловити поставлені завдання через цифри – прибуток, оборот, кількість співробітників, відсоток ринку, обсяг продукції – і намітити шляхи
досягнення цілей. Розглянемо, чим корисні і навіщо потрібні фінансові плани на різних
етапах розвитку бізнесу.
При формуванні плану на будь-якій стадії розвитку бізнесу необхідно пройти наступні етапи:
1. Маркетинговий аналіз ринку.
2. Планування витрат.
3. Визначення рівня беззбитковості.
4. Ціноутворення.
5. Планування доходів.
Головне завдання фінансового планування в бізнесі – позбутися від фінансової нестабільності. Фінансове планування проводиться з метою визначити і вирішити фінансові
завдання, які стоять перед бізнесом. Значення фінансового планування для бізне-структур
неоціненне. Фінансове планування – це грамотний підхід до того, як підприємство пройде
кожен етап в циклі. Почати можна з приведення в порядок бюджету.
У багатьох бізнесів є проблема зростання. Підприємці набирають проєкти, наймають
більше людей, збільшують обороти з виробництва, але не розуміють, що:
– нарощування виробництва тягне за собою інвестиції в оборотний капітал
– збільшення кількості проєктів і раптове їх зменшення після може привести до
касового розриву
– зростаючий бізнес «з'їдає» набагато більше грошей, ніж звичайний [1].
Фінансове планування – це «рентген бізнесу», який показує, що йде не так і що
потрібно полагодити. Вона допомагає протестувати і спочатку зрозуміти, які ризики ви
можете понести в фінансовому еквіваленті.
Що показує фінансова модель:
– щорічний прибуток або збиток;
– точку беззбитковості;
– скільки заробляти;
– скільки грошей з бізнесу можна отримати;
– що зменшує або збільшує дохід;
– чи будуть у вас касові розриви;
– що буде з бізнесом під час росту.
Крім фінансового планування є поняття «бюджетування» і просто «планування». Всі
вони пов'язані.
Планування – це етап, на якому складається стратегія бізнесу, вирішується, куди рухатися, і які довгострокові цілі ставите. А фінансове планування – про те, як висловити
плани в цифрах [2].
Таким чином, фінансове планування допоможе бізнесменові продумати етапи, які
буде проходити бізнес. План допоможе зрозуміти точку в якій знаходиться бізнесмен, куди
прагне та покаже як домогтися бажаного.
1.
Фінансове
планування
на
підприємствах.
URL:
https://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:d5813c9f9255c551fe3b3d9975d3ea3e8c1c7701/
latest/338272/index.html#p2 (дата звернення: 27.03.2021)
2. Ставерська Т.О. Принципи і процедури фінансового планування і прогнозування на підприємстві /
Т.О. Ставерська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – №5. – С. 167-170.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ
В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Однією з ключових тенденцій розвитку економіки в Україні та світі є її всеохоплююча
діджиталізація, яка є яскравою ознакою четвертої промислової революції. Діджиталізація тепер означає не лише переведення інформації у цифрову форму, але й цифрову трансформацію економіки та суспільства загалом. Фактично мова йде про діджиталізацію усіх сфер
бізнесу, яка сприяє його розвитку та впровадженню інновацій.
З поширенням пандемії COVID-19 та запровадженням карантинних обмежень перейти до цифрової форми ведення бізнесу змушені були більшість компаній світу, оскільки це
стало єдиною можливістю втриматися на ринку. В таких умовах електронний бізнес розвивається швидкими темпами та стає домінуючою бізнес-моделлю у багатьох галузях.
У науковій літературі електронний бізнес часто ототожнюють з електронною комерцією, однак це не зовсім вірно. На нашу думку, важливо їх розмежовувати, оскільки
електронна комерція (е-комерція) є лише частиною широкого поняття «електронний бізнес»,
який включає:електронну торгівлю, розробку цифрових продуктів, інтернет-рекламу, цифровий маркетинг, е-рекрутинг, телемедицину та низку інших онлайн-послуг (електронний
банкінг, е-страхування, е-консалтинг, онлайн-освіту, е-логістику тощо). Електронний бізнес
можна визначити як перетворення основних бізнес-процесів компанії шляхом впровадження
Інтернет-технологій, націлене на підвищення ефективності її діяльності [1, с. 11].
Переваги електронного бізнесу в сучасних умовах наступні:
·

·
·
·
·
·
·
·

можливість економії часу та підвищення продуктивності завдяки автоматизації та електронізації усіх виробничих та інших бізнес-процесів підприємства;
удосконалення та оптимізація комунікацій як всередині компанії, так і з зовнішніми
стейкхолдерами (клієнтами, постачальниками, посередниками та ін.);
зміцнення конкурентних переваг за рахунок покращення клієнтського досвіду та
оптимізації робочих процесів загалом;
розширення ринку;
підвищення відкритості та прозорості бізнес-процесів;
скорочення низки витрат, пов’язаних із утриманням виробничих та офісних приміщень,
витрат на взаємодію зі стейкхолдерами;
більший рівень оперативності при прийнятті управлінських рішень;
високий рівень гнучкості у змінному бізнес-середовищі.

Електронний бізнес динамічно розвивається та швидко пристосовується до усіх
можливостей та загроз зовнішнього середовища. За даними International Data Corporation
(IDC), до 2022 року понад 65% світового ВВП зазнає діджиталізації, а прямі інвестиції в
цифрову трансформацію бізнесу в світі сягнуть 6,8 трлн. дол. США у 2020-2023 рр. [2].
Загалом можна виділити наступні тенденції розвитку електронного бізнесу в сучасних
умовах:
1) Зростаюча персоналізація товарів та послуг для клієнтів електронного бізнесу,
максимальна адаптація контенту під конкретного користувача;
2) Розвиток “bid data” – технологій та методів, за допомогою яких обробляють великі
масиви даних для прийняття важливих управлінських рішень, покращення якості клієнтського сервісу, оптимізації пошуку, цільової реклами, сегментації ринку та інших потреб
менеджменту та маркетингу;
3) Зростання обсягів мобільних трансакцій порівняно з трансакціями на персональних
комп’ютерах. Створення мобільних додатків для усіх сфер електронного бізнесу;
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4) Зростання обсягів онлайн-замовлень та онлайн-доставки у зв’язку із запровадженням карантинних обмежень;
5) Поширення технологій IoT (internet of things, інтернет речей), формування глобальної мережі підключених до Інтернету фізичних пристроїв, оснащених датчиками для покращення їхньої функціональності («розумні годинники», «розумні будинки», «розумні міста»);
6) Розвиток і впровадження блокчейн-технологій з метою реєстрації та захисту даних
щодо фінансових та комерційних трансакцій, пов’язаних з цифровими активами.
Підсумовуючи, зауважимо, що враховуючи динамічний розвиток цифрової економіки та
появу сучасних тенденцій у цій сфері, жоден вид діяльності не зможе втриматися на ринку без
впровадження елементів електронного бізнесу в довгостроковому періоді. Водночас, гнучке
впровадження цифрових технологій стало індикатором ефективності стратегічного управління у
багатьох компаніях в умовах кризи COVID-19 і дало змогу уникнути банкрутства.
1. Зайцева О.О., Болотинюк І.М. Електронний бізнес: навч. посібник. Івано-Франківськ: Лілея-НВ.
2015. 264 с.
2. Digital Transformation Investments to Top $6.8 Trillion Globally as Businesses & Governments Prepare for
the Next Normal. URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prMETA47037520
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ
ВИД ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Сьогодні для подальшого розвитку України вкрай важливою є соціальна стабільність
суспільства, яка досягається у результаті ефективної та системної взаємодії влади, бізнесу і
громади.
Соціальні підприємства – це підприємства, в яких суспільні цілі поєднуються із духом
підприємливості приватного сектора; підприємства, які реінвестують надлишки прибутку в
досягнення ширших соціальних цілей або цілей громади [1].
На сьогоднішній день соціальне підприємництво є визнаним у світі специфічним видом підприємництва, що спрямоване на створення соціальних та економічних благ. За допомогою соціальних підприємств намагаються вирішувати проблеми у тих секторах суспільства і економіки, які не охоплені державою або іншими підприємствами та на які не звертається достатня увага через відсутність коштів, знань, навичок чи безперспективність отримання значних економічних вигод.
Організаційним базисом діяльності соціального підприємства є такі принципи:
· підприємство перебуває у спільній та рівній власності його членів;
· демократичний стиль прийняття рішень;
· отримані доходи інвестуються в підприємство, а також спрямовуються на
соціальні та екологічні цілі;
· місія соціального підприємства спрямовується на створення суспільного багатства, а не на отримання приватного капіталу. У цьому аспекті суспільне багатство
можна визначити як результати, отримані суспільством внаслідок задоволення
його запитів [2].
Соціальне підприємництво в Україні бере свій початок зі Старообрядної концепції
справи, кооперативного руху та окремих соціально орієнтованих підприємства родинного
бізнесу Терещенків, Ханенків, Симиренків та ін. Активніше соціальні підприємства (по суті
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діяльності, а не по назві) почали створюватися в Україні з 1991 р. і були більш орієнтовані на
працевлаштування людей з особливими потребами (підприємства УТОГ і УТОС). Дефініція
«соціальне підприємство» стала популяризуватися в Україні з 2004 р., коли грантова
програма UCAN почала проводити навчання соціальному підприємництву і надавати гранти
на розвиток таких ініціатив громадським організаціям. У 2010 р. ініціативу підхопила Британська Рада в Україні, створивши Консорціум «Сприяння розвитку соціального підприємництва Україні», до якого увійшли Міжнародний фонд «Відродження», Фонд «Східна Європа», «Прайс вотерхаус куперс Україна», «Ерсте Банк». У цьому напрямку «Ерсте Банк» запропонував надавати пільгові кредити для соціальних підприємців, а Консорціум ініціював
підготовку тренерів із соціального підприємництва та створення ресурсних центрів розвитку
соціального підприємництва в різних частинах України [3].
На сьогодні в Україні соціальне підприємництво активно підтримується міжнародними фондами і організаціями, зокрема, існує програми, такі як: підтримки внутрішньо
переміщених осіб від Програми Розвитку ООН, метою якої є створення робочих місць для
внутрішньо переміщених осіб в Україні; допомоги вимушеним переселенцям і громадам від
Міжнародної організації з міграції, метою якої є організація малих підприємств, самозайнятість та професійне навчання для цих категорій населення; розвитку сільської місцевості
від Фонду «Монсанто», Міжнародного благодійного фонду «Добробут громад»; соціального
інвестування «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд», метою якої є підтримка соціальних
підприємств через надання доступних кредитів, консультаційних послуг, налагодження соціального партнерства для вирішення соціальних проблем у громадах [2].
Вирішення соціальних проблем, сьогодні, завдяки використанню підприємницьких
підходів, дозволить певною мірою зняти навантаження на державний бюджет щодо окремих
соціальних видатків, забезпечити не лише захист, але й особистісний розвиток для соціально
вразливих груп суспільства.
Отже, на даний час соціальне підприємництво в Україні не має достатньої підтримки з
боку держави та мало знайоме суспільству. Соціальне підприємництво в Україні проявляє
себе як стійку тенденцію подальшої соціалізації бізнесу в нових умовах, коли об`єктивні
можливості подальшого розвитку суспільства не уявляються без зацікавленої участі представників малого і середнього бізнесу, частка яких постійно зростає. Соціальні підприємства,
створюють реальне конкурентне середовище та додану вартість, що сприяє позитивному
розвитку економічної системи в цілому. Актуальною є необхідність наукових досліджень у
пошуку оптимальної інституційної бази для підтримки соціального підприємництва та
внутрішньо організаційного механізму забезпечення для ефективної діяльності соціальних
підприємств.
1. Від благодійності до соціального підприємства або соціальне підприємництво: можливе? –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lvivbiz.com/ article.php?id=5&article=457&.
2. Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л. Соціальне підприємництво як інноваційний інструмент
вирішення суспільних проблем: передумови становлення та активізації //Науковий вісник Ужгородського
національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – №. 6
(2). – С. 129-132.
3. Мокій А.І. Розвиток соціального підприємництва у контексті зміцнення економічної безпеки депресивних територій / А.І. Мокій, О.І. Дацко // Економічна безпека і підприємництво. – 2014. – № 1 (53). – С. 155–166.
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ДІАГНОСТУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ
ТА РОЗВИТКУ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ
Процес діагностування компетентності керівників завжди був громіздким та багаторівневим, а на питання як це зробити максимально ефективно науковцям та підприємцям
різних сфер бізнесу відповісти однозначною й надалі є складно. Це стосується і сфери івентменеджменту.
Огляд й узагальнення літературних джерел дають змогу стверджувати, що діагностування компетентності керівників щодо формування та розвитку івент-менеджменту може
здійснюватися із застосуванням різних підходів [1, 2]. Оцінивши способи діагностики особистісної та професійної компетентності керівників різних відділів та сфер бізнесу, пропонуємо інтерпретацію основних індикаторів діагностики особистісної та професійної компетентності саме керівників залучених до формування та розвитку івент-менеджменту. Зазначений перелік індикаторів не є виключними, що дозволяє у випадку виникнення необхідності
їх легко змінити чи доповнити іншими.
Серед основних індикаторів діагностики особистісної та професійної компетентності
керівників у сфері івент-менеджменту пропонуємо виокремити:
І1 – наявність практичного досвіду впровадження системи івент-менеджменту та його
інструментарію на цьому або інших підприємствах;
І2 – глибока обізнаність щодо основних концепцій івент-менеджменту та технологій їх
впровадження;
І3 – використання системного підходу до виконання посадових обов’язків загалом та в
сфері івент-менеджменту зокрема, уміння раціонально розподіляти обов’язки між
працівниками, у т.ч. щодо виконання завдань в межах івент-менеджменту;
І4 – наявність організаторських здібностей та орієнтація на результат;
І5 – наявність почуття особистої відповідальності за перебіг процесів івент-менеджменту та виконання власних функціональних обов’язків;
І6 – уміння згуртувати колектив, формувати і забезпечувати сприятливий соціальнопсихологічний клімат та вирішувати конфлікти;
І7 – наявність високого рівня мотивації у ході виконання функціональних обов’язків, а
також уміння дієво мотивувати персонал під час виконання завдань івент-менеджменту;
І8 – забезпечення працівників сфери івент-менеджменту можливостями професійного
зростання та особистісного розвитку в компанії;
І9 – існування беззаперечного ототожнення керівника та працівників івент-менеджменту із місією, цілями компанії та її брендом загалом.
Такі індикатори комплексно охоплюють ймовірні передумови успішності впровадження і використання івент-менеджменту на певному підприємстві та водночас не ігнорують уже
існуючих результатів реалізації івент-менеджменту на схожих підприємствах. Їх використання значно спростить процес діагностування та допоможе чітко зрозуміти сильні та слабкі
сторони івент-менеджменту підприємства.
1. Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду / М. С. Головань; Вища
освіта України, 2008. № 3, С. 23 – 30.
2. Кузьмін О. Мотивування персоналу підприємств: інноваційні технології та реінжинірингові підходи:
[монографія]. / О. Кузьмін, О. Мельник, О. Бондарецька, В. Жежуха; Галицька видавнича спілка. – Львів:
Галицька видавнича спілка, 2020.
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СУТНІСТЬ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Вся діяльність людини базується на реальних потребах. Люди хочуть чогось досягти
або чогось уникнути. У вужчому розумінні слова «мотивована діяльність» – вона є безкоштовною, завдяки внутрішнім спонуканням людських дій, спрямованих на досягнення цілей та
реалізацію інтересів. У мотивованій діяльності працівник сам визначає лінію поведінки на
основі внутрішніх мотивацій та умов навколишнього середовища.
Мотивація праці – це прагнення працівника задовольнити потреби завдяки роботі.
Структура мотиву роботи включає:
–
–
–

потреба, яку працівник хоче задовольнити;
актив, який може задовольнити цю потребу;
робочі заходи, необхідні для підтримки добробуту;

Мотивація праці – найважливіший фактор продуктивності праці і в цій якості основа
трудового потенціалу працівника, тобто для всіх характеристик, що впливають на виробничу
діяльність.
Мотиваційний потенціал відіграє роль механізму активації, який визначає, які навички та якою мірою працівник буде розвивати та використовувати в процесі роботи.
Звичайно, взаємозв’язок між мотивацією та результатами праці передається через природні навички та набуті трудові навички, але саме мотивація – джерело особистої активності[1].
Духовні причини мотивації:
1. Стадо . Цей мотив особливо характерний для східного (японського) стилю управління персоналом, морального стану групи, відсутності індивідуальної конкуренції, корпоративної культури тощо. Для колишніх працівників Радянського Союзу ця причина все ще є
суттєвим фактором при виборі роботи і ціннісна орієнтація.
2. Причина самоствердження характерна для багатьох працівників, переважно молодих та зрілих. За словами Герцберга, насправді це мотиваційний фактор для висококваліфікованих працівників.
3. Причина незалежності полягає у вмотивованих співробітниках «Майстрів», які
готові пожертвувати стабільністю, а іноді і більшими заробітками, щоб "бути Майстрами та
вести власний бізнес". Досвід організації кооперативів за радянських часів та створення
компаній в Україні підтверджує силу та важливість цього мотиву. Багато кооперативів та
підприємців залишили стабільні та часом добре оплачувані роботи для ведення ризикованого
бізнесу, який спочатку пропонує лише одне: незалежність[2].
Види мотивації працівників:
«Інструментально» мотивовані працівники зосереджуються на «голих» доходах,
бажано готівкою та негайно. Це протиставляється іншим формам байдужих стимулів до
форми власності та роботодавця.
«Патріот» (соціалістична мотивація) характеризується тим, що в основі мотивації його
праці – високі ідеологічні та людські цінності: побудова соціалістичного суспільства, досягнення рівності, соціальної гармонії тощо.
Мотивація «господаря» базується на досягненні та збільшенні майна, багатства, матеріального майна тощо. Такий працівник майже не потребує зовнішньої мотивації, йому набридла
ця внутрішня ідея постійного збільшення матеріальних благ. Потреби таких працівників
практично безмежні. Обшарпаний працівник воліє рівномірний розподіл матеріальних благ[3].
Отже, система мотивації праці на підприємстві відіграє одну з головних ролей усіх
внутрішніх факторів, що впливають на розвиток компанії, організації. Це правильний стимул
для робітників, а мотивація до успіху у виробничій діяльності дає внутрішній поштовх до
більш ефективного виробництва та, крім того, більш ефективної роботи компанії. Невдала
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система стимулювання може вплинути не тільки на компанію, але, як ми знаємо з історії, на
всю економічну систему через елементарне нерозуміння інтересів обробної промисловості та
загального працівника.
Основні системи стимулювання повинні бути простими та зрозумілими для кожного
працівника, гнучкими та пропонувати можливість негайного досягнення позитивних результатів.
Рівень стимулювання повинен бути економічно та психологічно обґрунтованим. Важливо
організувати заохочення працівників на основі цих показників, які всі вважають правильними.
Системи заохочення повинні давати працівникам відчуття справедливості щодо
матеріальних винагород та сприяти підвищенню зацікавленості працівників у не тільки
вдосконаленні їхньої індивідуальної роботи, а й роботі у «ділових відносинах» з іншими
працівниками. Співробітники повинні бачити чіткий зв’язок між результатами.
1.The
Essence
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Employee
Motivation
[Електронний
ресурс].//
Режим
доступу:
https://www.timecamp.com/blog/2017/11/the-essence-of-employee-motivation/
2. Why employee motivation is important and how to improve, measure and maintain it[Електронний
ресурс].// Режим доступу: https://www.perkbox.com/uk/resources/blog/why-employee-motivation-is-important-andhow-to-improve-measure-and-maintain-it
3.Климчук А.О. МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ЕФЕКТИВНОМУ
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ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНА КОМПОНЕНТА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
За нестабільності бізнес-середовища, що посилена сучасними викликами, зокрема процесами глобалізації і цифровізації та пандемією COVID-19, життєво важливим для безпечного та
ефективного функціонування підприємств торгівлі є запровадження дієвої системи управління
фінансовою безпекою. Її продуктивність цілком і повністю залежить від коректності і
своєчасності реалізації прийнятих управлінських рішень із забезпечення фінансової безпеки.
Якість останніх, без сумніву, визначається механізмом взаємодії складових управлінської
системи. В цьому контексті актуальності набуває дослідження змістовності забезпечувальних
компонент системи фінансової безпеки підприємств торгівлі.
Під системою фінансової безпеки торговельного підприємства пропонуємо розуміти
сукупність взаємопов’язаних елементів, що через діагностику, аналіз, прогноз, регулювання і
контроль забезпечують реалізацію комплексу управлінських процедур, спрямованих на досягнення бажаного рівня фінансової безпеки, здатного забезпечити ефективну протидію зовнішнім і
внутрішнім негативним впливам і відповідність цілям сталого розвитку. Загалом система управління фінансовою безпекою підприємства, зокрема торговельного, орієнтована на:
− вчасне виявлення та ідентифікацію ризиків фінансової безпеки та розробку заходів,
щодо їх запобігання;
− нівелювання реальних внутрішніх і зовнішніх загроз фінансовій безпеці підприємства;
− забезпечення фінансової стабільності та економічної ефективності діяльності суб’єкта
господарювання;
− аналіз поточного стану, моніторинг показників щодо наявності залишкових
посткризових явищ і проблемних ситуацій та адаптація системи задля найкращого
забезпечення фінансової безпеки суб’єкта господарювання [1].
Архітектоніку системи управління фінансовою безпекою підприємства торгівлі визначають забезпечувальна та функціональна компоненти. Забезпечувальна складова призначена для
підтримки функціональної компоненти. Функціональна ж компонента орієнтована на виконання
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управлінських функцій (планування, аналіз, контроль, регулювання, координація тощо). Ефективна взаємодія цих складових сприяє якісному управлінню фінансовою безпекою торговельного підприємства.
Забезпечувальна компонента, апріорі, є визначальною для продуктивного функціонування системи управління фінансовою безпекою. Представлена на рис. 1 композиційна модель
структури забезпечувальної компоненти системи фінансової безпеки торговельного підприємства ґрунтуючись на комплексному підході інтегрує відповідні системи забезпечення (організаційне; нормативно-правове; інформаційне; методичне; технічне і програмне), що формують її
елементний склад, і визначає змістовність кожної з них.

Складові забезпечувальної компоненти системи фінансової безпеки підприємства

Організаційна

система організаційних рішень щодо: організаційної
структури управління, що втілена у конкретних його функціях;
повноважень, обов’язків і відповідальності осіб за результати
прийнятих управлінських рішень; способів підтримки і механізмів
прийняття управлінських рішень за результатами управлінської
діяльності

Нормативно-правова

система рішень щодо: нормативно-правових умов
функціонування підприємств торгівлі у просторі ринку товарів та
послуг; моніторингу змін законодавства в цій сфері, формування
внутрішніх регламентів фінансової безпеки та сталого розвитку
підприємства тощо

Інформаційна

система рішень щодо: визначення обсягу і структури
інформації про стан та результати фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства, необхідної для менеджерів
різних рівнів; забезпечення ефективної системи акумулювання
інформації; ідентифікації параметрів і налаштування системи
обміну інформацією; застосування надійних методик захисту наявної інформації; використання адаптованої інформації для обґрунтування та прийняття управлінських рішень

Методична

система рішень щодо: вибору методів і прийомів
оцінювання отриманої інформації про стан, результати та ефективність функціонування торговельного підприємств, прогнозування параметрів подальших змін рівня ефективності в динамічному бізнес-середовищі; оцінки продуктивності застосованих
управлінських заходів та внесення пропозицій з їх удосконалення

Технічна і програмна

система рішень щодо: вибору обчислювальної та
комп’ютерної техніки, які дозволяють здійснювати фільтру-вання,
перевірку достовірності, дублювання, стиснення і збе-рігання
інформаційних даних для управління і забезпечувати ефективні
комунікації на всіх етапах і ланках управлінського процесу; сучасних засобів створення відповідних шаблонів і інтерфейсів, призначених для накопичення й зберігання інформації; новітніх засобів
оптимізації існуючих і створення нових баз даних; формування
технічної бази обробки фактичних інформаційних даних; програмного забезпечення всіх рівнів управління підприємством торгівлі

Рис. 1. Модель композиційної структури забезпечувальної складової системи
фінансової безпеки торговельного підприємства
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Вищевикладене доводить, що лише продуктивна система управління фінансовою безпекою торговельного підприємства здатна визначити конструктивні напрями вирішення
проблем з безпечності, ефективного функціонування та сталого розвитку. Можливість
отримання позитивного ефекту від комплексу управлінських заходів залежить від компетентності дій управлінського персоналу і визначається належним організаційним,
нормативно-правовим, інформаційним, методичним, технічним і програмним супроводом
управлінського процесу.
1. Чеберяко О.В., Кривовяз М.А. Структурні елементи системи забезпечення фінансової безпеки
підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4377
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ТА СКЛАДУ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Розвиток економіки України нерозривно пов'язаний з фінансовим станом суб'єктів
господарювання, який в свою чергу залежить від ефективності їх діяльності. Сучасні умови
господарювання українських підприємств характеризується нестабільними тенденціями,
саме тому актуальним є оцінка фінансових результатів діяльності підприємств України за
видами економічної діяльності і визначення подальших перспектив їх розвитку [1, с. 10].
Модель фінансового результату: фінансові результати від основної операційної
діяльності – це різниця між валовим доходом (ЧД-С), адміністративними витратами (АДв) і
витратам на збут (Вз) [3, c. 226].
ФР = ЧД – С – АДв – Вз

(1)

Для детального та різностороннього аналізу фінансових результатів використовують
такі методи: горизонтальний, вертикальний, аналіз відносних показників, факторний та
порівняльний.
Горизонтальний (трендовий) аналіз – порівняння кожної позиції звітності з рядом
попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників,
очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів.
Вертикальний (структурний) аналіз засновано на структурному розкладі окремих
показників. В процесі його здійснення розраховується питома вага окремих складових фінансових показників та вплив кожної складової на результат в цілому.
Проведемо горизонтальний аналіз динаміки отриманого прибутку на прикладі підприємства ПАТ «Коблево» [2] за 2019 рік (табл. 1).
Горизонтальній аналіз динаміки одержаного підприємством прибутку в таблиці 1
показав, що прибуток від основної операційної діяльності збільшився в звітному році в
порівнянні з попереднім на 2151 тис. грн.
За аналізований період підприємство одержувало негативний результат від іншої операційної діяльності, цьому посприяло значне зменшення операційних доходів, які у попередньому періоді інші операційні доходи складали 75464 тис. грн., в звітному – 8920 тис. грн.
Таким чином, інші операційні доходи зменшились на 66544 тис. грн. Але в свою чергу інші
операційні витрати у звітному році зменшились на 64430 тис. грн., що є позитивним моментом для підприємства. Таким чином, фінансовий результат від операційної діяльності скла229

дався з суми прибутку від основної операційної діяльності та результату від інших операцій.
Прибуток від операційної діяльності на підприємстві зріс з 28429 тис. грн. минулого року до
32694 тис. грн. в звітному році. З урахуванням того, що на підприємстві не було доходів і
витрат від інвестиційної і фінансової діяльності, прибуток від звичайної діяльності склав ті ж
самі 28429 тис. грн.. та 32694 тис.грн. Після сплати податку прибуток від звичайної діяльності на підприємстві склав відповідно 18176 тис. грн. і 19943 тис. грн.
Таблиця 1
Аналіз динаміки отриманого прибутку підприємства ПАТ «Коблево» за 2019 рік
Звітній рік,
тис. грн.

Попередній рік,
тис. грн.

Відхилення
(+, -) тис. грн.

1. Прибуток від основної операційної діяльності
2. Результат від інших операцій, які пов’язані з
операційною діяльністю:
2.1. Інші операційні доходи

31734

29583

+2151

-960
8920

1154
75464

-194
-66544

2.2. Інші операційні витрати

9880

74310

-64430

3. Фінансовий результат від операційної діяльності
4. Фінансові результати від звичайної діяльності

32694
32694

28429
28429

+4265
+4265

5. Загальна сума отриманого прибутку

19943

18176

+1767

Показники

Для аналізу структури фінансових результатів, проведемо вертикальний аналіз основних елементів формування фінансових результатів на прикладі підприємства ПАТ «Коблево»
[2] за 2019 рік (табл. 2).
Таблиця 2
Структурно-динамічний аналіз основних елементів формування
фінансових результатів підприємства ПАТ «Коблево» за 2019 рік
Показники
1. Чистий дохід
2. Собівартість реалізованої
продукції
3. Валовий прибуток
4. Адміністративні витрати
5. Витрати на збут
6. Прибуток від основної
операційної діяльності
7. Операційні доходи
8. Операційні витрати
9. Прибуток від операц. діяльності
10. Фінансові доходи
11. Фінансові витрати
12. Прибуток від звичайної
діяльності до оподаткування
13. Чистий прибуток

Сума, тис. грн.

Структура елементів
формування чистого
прибутку, %

Зміна
структури
пунктів

Звітній рік
498815

Попередній рік
493739

звітній
100

попередній
100

430708

427624

86,3

86,6

+0,3

68107
13467
21946

66115
12393
25293

13,6
2,7
4,4

13,4
2,5
5,1

+0,2
+0,2
-0,7

31734

29583

6,3

6,0

+0,3

8920
9880
32694
-

75464
74310
28429
-

1,8
2,0
6,5
-

15,3
15,0
5,7
-

-13,5
-13
+0,8
-

32694

28429

6,5

5,7

+0,8

19943

18176

4,0

3,7

+0,3

-

Вертикальний (структурний) аналіз в табл. 2 свідчіть про те, що за аналізований
період на підприємстві питома вага виробничих витрат складала 86,3% у виручці від
реалізації. Причому спостерігається тенденція до деякого зростання собівартості в структурі
виручки, що з одного боку пояснюється наявністю об'єктивних чинників, таких як зростання
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цін на сировину, матеріали, паливо, енергію. З іншого боку підприємству в умовах жорсткої
конкуренції необхідно стежити за оптимізацією своїх витрат, пов'язаних з виробництвом.
Витрати на збут підприємству вдалося скоротити і в свою чергу вони зменшились з 5,1% до
4,4% у виручці від реалізації. У звітному році частка прибутку від основної операційної
діяльності склала 6,3%, що на 0,3% більша ніж у попередньому році. У звітному році значно
зменшились операційні доходи, з 15,3% до 1,8%. Вагомою є частка операційних витрат, так і
у звітному періоді склала 2,0%, що на 13,0% менша ніж у попередньому, при цьому частка
прибутку від операційної діяльності склала відповідно 6,5% і 5,7%. Таким чином, частка
прибутку від звичайної діяльності до оподаткування збільшилась на 0,8%. Позитивним
моментом є зростання частки чистого прибутку на 0,3% – 4,0% у звітному проти 3,7% у
попередньому роках.
Отже, як горизонтальний так і вертикальний аналіз прибутку на підприємстві показав,
що зменшення витрат на збут і операційних витрат є позитивними факторами впливу на
фінансові результати.
1. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): підручник. 2017. К.: «Центр учбової
літератури», 2017. 676 с.
2.
Звіт
про
фінансові
результати
ПАТ
«Коблево».
URL:
https://www.smida.gov.ua/db/feed/showform/fin_general/32735
3. Бойко Л.О., Волчек Р.М., Волкова Н.А., Гайдаєнко О.М., Мозгова Н.В., Нападовська І.В., Подвальна
Н.Е., Шевчук Н.С. Організація та методика економічного аналізу: Навчальний посібник для бакалаврів всіх
напрямків підготовки. 2010. Одеса, ОДЕУ. 351 с.
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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах функціонування підприємств формування та розробка ефективної
фінансової стратегії є надзвичайно важливими аспектами забезпечення стійкого економічного зростання у довгостроковій перспективі. Станом на сьогодні науковці приділяють багато
уваги фінансовій стратегії, однак немає чіткого визначення даного поняття, дискусійними
залишаються питання щодо її місяця і ролі в діяльності підприємств. Одні вчені вважають
фінансову стратегію важливою складовою у розробці загальної стратегії розвитку підприємства, інші розглядають дане поняття як одну із головних функцій фінансового менеджменту.
Процеси глобалізації та інтеграції, які є характерними для України на сьогоднішній
день, підвищують значущість вирішення проблем, які пов’язані із забезпеченням підприємства необхідними фінансовими ресурсами та ефективного управлінням ними. Саме через
ці умови йде на зріст значення фінансової стратегії. Вона є дієвим інструментом у стратегічного управління фінансовими процесами підприємства. Основними завданнями даної
стратегії є забезпечення конкурентоспроможності, створення умов інноваційного розвитку,
зміцнення фінансової стабільності, підвищення ефективності управління персоналом.
Фінансова стратегія підприємства може охоплювати всі основні аспекти пов’язані з
управлінням фінансовими ресурсами підприємства та розвитком його фінансових відносин з
партнерами; забезпечує коригування джерел формування, напрямів розміщення та використання фінансових ресурсів; обґрунтовує стратегічні орієнтири фінансової діяльності підпри231

ємства; сприяє швидкій адаптації до зовнішніх змін; також, є основною для прийняття стратегічних рішень, які стосуються підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємстві.
Сутність фінансової стратегії найповніше розкривається в її функціях, які представлено
в таблиці 1.
Таблиця 1
Функції фінансової стратегії підприємства [3, c. 139]
Організаційна
Ресурсозабезпечуюча
Адаптивна
Оптимізаційна
Розподільча
Контрольна
Інормаційна

Забезпечення узгодженості стратегічного та оперативного управління фінансовою
діяльністю підприємства
Ефективне використання наявних фінансових ресурсів
Швидка адаптація підприємства до непередбачуваних змін зовнішнього середовища
Налагодження системи зв’язків у внутрішньому середовищі підприємства
Прогнозування та планування строків та обсягів інвестицій, інших видатків, пошуку
об’єктів капіталовкладень
Виявлення зовнішніх та внутрішніх факторів, які негативно впливають на процес
стратегічного управління та розробки пропозицій щодо їх послаблення
Систематизація та обробка вхідної інформації та формування на її основи пропозицій
за напрямами стратегічної діяльності

Фінансова стратегія передбачає визначення довгострокової мети фінансової діяльності підприємства та вибір найбільш ефективних способів і шляхів її досягнення. Завданнями фінансової стратегії є:
– аналіз та обґрунтування надійних джерел фінансування підприємства;
– визначення перспективних фінансових взаємовідносин з іншими підприємствами,
фінансовими інститутами (банками, інвестиційними фондами тощо);
– забезпечення збільшення ринкової вартості підприємства;
– розробка ефективної системи управління фінансами;
– фінансове забезпечення операційної діяльності; – визначення оптимального співвідношення між власним і борговим капіталом; – розробка інвестиційної стратегії
тощо [3, с. 141].
Фінансова стратегія майже завжди різна для всіх підприємств, оскільки залежить від
сфери діяльності, розміру суб'єкта господарювання, стадії його розвитку, фінансового стану,
позиції на ринку, обсягу наявних ресурсів тощо.
Розглядаючи стратегію фінансування з точки зору діяльності, ми можемо виділити
такі складові: визначення конкретних методів фінансування, цілей для використання фінансових ресурсів та капіталу, часових характеристик, прийомів і важелів щодо управління
рухом фінансових ресурсів і капіталу, визначення спеціального «стратегічного набору», а
також фінансове планування. Ризики є важливим фактором для формування фінансової
стратегії. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику інфляційних коливань,
неплатежів, фінансової кризи та інших непередбачуваних обставин [2, c.23].
Існують такі базові принципи розробки фінансової стратегії: баланс між потоками
фінансів і матеріальними; фінансування розширення підприємства; підтримка чи скорочення
окремих підсистем в компанії; розробка альтернативних варіантів розвитку підприємства
для його ефективної діяльності в різних умовах; фінансового контролю та аналізу діяльності
підприємства.
Фінансова стратегія підприємства може мати успіх при умові, що стратегічні цілі
відповідають реальним фінансовим можливостям підприємства, коли чітко централізоване
фінансове управління, а методи його втілення є гнучкими й адекватними змінам фінансовоекономічних параметрів розвитку підприємства.
На основі розробленої фінансової стратегії підприємство формує свою фінансову
політику. Фінансова стратегія є базою для розробки та реалізації фінансової політики підприємства. Вона дає змогу вирішувати конкретні завдання за відповідними напрямами
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фінансової діяльності. Тобто фінансова стратегія дає підприємству правильний напрямок для
досягнення ними поставлених цілей.
Фінансова стратегія – являє собою довгостроковий курс цілеспрямованого управління
фінансами для досягнення загальних організаційних стратегічних цілей. Процес розробки
фінансової стратегії визначає необхідність формування специфічних фінансових цілей
довгострокового розвитку підприємства. Цілі фінансового розвитку підприємства повинні забезпечувати реалізацію місії та цілей корпоративної його стратегії, з одного боку, і підтримувати цілі інших функціональних стратегій і стратегії господарських одиниць, з іншого.
Тільки за дотримання даних умов можлива конкурентоспроможність, фінансова-стійкість
діяльності підприємства на актуальному ринку.
1. Буняк Н.М. Фінансова стратегія в системі менеджменту підприємства / Н.М. Буняк / Економіка і
суспільство. – 2017. – Випуск # 8. – C. 196-200.
2. Волощук Л.О. Фінансова стратегія в управлінні розвитком та економічною безпекою підприємств /
Л.О. Волощук / Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2017. – №1(1). – C. 23-30.
3. Домбровська С.О. Адаптація фінансової стратегії підприємства до сучасних умов в Україні /
С.О. Домбровська, І.С. Лапіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". – 2017. – №25. – С. 138—141.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ:
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ
Процес прийняття управлінських рішень та й управління загалом вимагає отримання
керівництвом своєчасної, повної, правдивої та неупередженої інформації про всі сторони
діяльності підприємства, його специфічні особливості та місце і роли в зовнішньому середовищі. Для обробки, систематизації та інтерпретації такої інформації на підприємствах ведуть
управлінський облік, який виступає рушійною силою при прийнятті поточних рішень та
побудові довгострокової стратегії.
Метою робота є дослідження особливостей функціонування управлінського обліку в
сільськогосподарських підприємствах.
У процесі написання роботи було використано такі методи досліджень: аналіз, синтез,
узагальнення.
Не всі суб’єкти господарювання сільськогосподарського сектору сприймають управлінський облік як самостійний окремий елемент обліково-управлінської системи, який існує
незалежно від фінансового обліку, менеджменту, планування тощо. Рішення про доцільність
створення окремого підрозділу, що займатиметься управлінським обліком, приймається керівником самостійно. На законодавчому рівні дане питання не врегульовано. У разі прийняття позитивного рішення підприємство визначає особливості побудови та ведення управлінського обліку відповідно до власних потреб та з урахуванням специфічних особливостей
діяльності.
При цьому можна обрати один із таких варіантів системи організації управлінського
обліку:
– автономний управлінський облік (передбачає розроблення системи рахунків, документів i звітності управлінського обліку, що існує окремо від бухгалтерського
обліку);
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–

інтегрований управлінський облік (передбачає застосування єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку, розробляються лише спеціальні форми управлінської
звітності та, за певних обставин, первинних документів) [0].
Інформаційні масиви, що формуються в процесі фінансово-господарської діяльності,
підлягають оперативному опрацюванню бухгалтерською службою підприємства, відділами
маркетингу, менеджменту та іншими. Але в результаті кожен підрозділ використовує лише
ту інформацію, яка йому необхідна для виконання своїх завдань. У той же час управлінський
облік здійснює системний аналіз як вхідної інформації безпосередньо із виробничих підрозділів та зовнішнього середовища, так і результативні вихідні показники інших структурних підрозділів.
Сучасні реалії вимагають, щоб керівництво було обізнане не лише в особливостях виробничої діяльності власного підприємства, а й щоб володіло інформацією про середовище,
у якому функціонує суб’єкт господарювання. Управлінський облік може задовольнити дану
потребу шляхом аналізу інформаційних потоків із зовнішніх джерел та її інтерпретації й
представлення відповідно до внутрішніх потреб всіх структурних підрозділів. Це дозволить
розробляти реалістичні плани, приймати раціональніші управлінські рішення, провадити
постійний контроль за їх виконанням рішень та досягненням планових показників.
Отже, функціонування управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах
залежить від особливостей їх діяльності, організаційної структури та власних потреб
управлінського персоналу.
1. Колос І., Гродецька Ю. Управлінський облік в Україні : реальність сьогодення. Вісник податкової
служби України. 2004. № 17.
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ТЕХНІКА АНАЛІЗУ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Cтворення будь-якого підприємства насамперед потребує формування необхідного
обсягу капіталу, що дасть змогу провадити ефективну підприємницьку діяльність як на
початку, так і у процесі функціонування [2, с.38]. При веденні господарської діяльності
капітал відіграє значну роль у розвитку будь-якого підприємства і є важливим елементом в
управлінні фінансовим станом. Слід постійно підтримувати оптимальний обсяг, структуру
капіталу та управляти ним. Аналіз формування та ефективності використання власного
капіталу є однією з найбільш вагомих складових фінансового аналізу, оскільки на основі результатів керівництво того чи іншого підприємства в змозі оцінити їх діяльність і прийняти
рішення щодо рентабельності, ефективності та прибутковості.
Аналізом капіталу підприємства займалися багато вчених, а саме: Мец В.О., Чупіса
А.В., Голов С.Ф., Пилипенко О.І. та багато інших і результати яких відображають саме його
сутність та значущість. Проте дана тема потребує і наразі всебічного дослідження методів
аналізу капіталу підприємств.
На думку багатьох економістів, єдину ефективну структуру капіталу визначити
неможливо, проте можна визначити раціональне співвідношення показників капіталу. Саме
аналіз капіталу будь-якого підприємства здійснюється за допомогою аналізу структури та
складу капіталу, джерел формування і зміни складових частин. Структура власного капіталу
характеризує питому вагу кожної статті в його загальному обсязі. На структуру власного капіталу впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники. Внутрішні чинники – це стан ме234

неджменту, маркетингу, фінансова стійкість знаходяться під контролем керівництва корпорації. А зовнішні чинники доцільно враховувати при формуванні цільової структури власного капіталу. До них, зокрема, відносять стан фінансового ринку, податкову та грошовокредитну політику держави. Інформаційними джерелами для аналізу капіталу підприємства є
баланс підприємства (форма №1), і у тому числі примітки до фінансової звітності (форма
№5) [4,с.56]. Розглянемо в таблиці 1 основні коефіцієнти для аналізу підприємства, що
відносяться до показників фінансової стійкості. Фінансовий аналіз підприємств проводять
різних видів бізнесу, таких як: торговельні підприємства, сфера послуг і виробнича сфера,
комунальні послуги, транспортні компанії, фінансова сфера.
Таблиця 1
Основні коефіцієнти для аналізу капіталу підприємства
Коефіцієнт
Концентрації
позикового капіталу
Фінансової
автономії
(незалежності)
Фінансового
левериджу

Формула
Кпк = ПК / Б, де ПК- позичковий
капітал, а Б – підсумок балансу
Кфн = ВК/Б, де ВК- власний
капітал, Д –підсумок балансу
Кл = ДПК / ВК, де ДПК –довгостроковий позичковий капітал, ВК
–власний

Фінансування

Кф= ЗЗ/ ВЗ, де ЗЗ –залучені засоби,
а ВЗ- власні засоби

Оборотності
власного
капіталу

Квк =ЧВ / СВК, де ЧВ – чиста виручка від реалізації товару, СВК –
середньорічна вартість власного
капіталу
Коз = ОЗ/ВК, де ОЗ –основні засоби,
ВК- власний капітал

Відношення основних засобів до
власних кош-тів

Характеристика
Демонструє, яка частина активів підприємства
фінансується за рахунок зобов'язань. Нормативне
значення: 0,4-0,6
Вказує на здатність компанії прово-дити прогнозовану діяльність в довгостроковій перспективі; в
межах 0,4 – 0,6.
Характеризує залежність підприєм-ства від довгострокових зобов'язань, не нормується. Якщо
відбулося зростання показника – свідчить про
зростання ризику, зменшення платоспроможності.
Характеризує ступінь залежності підприємства від
зовнішніх джерел фінансування; має бути меншим
1,0
Демонструє ефективність управлін-ня власним
капіталом компанії. Високе значення показника
свідчить про ефективне використання капіталу
власників.
Показує наскільки основні засоби забезпечені
власними джерелами фінансування.

Джерело: побудовано автором на основі даних [3,с.109]

Автор вважає, що вищенаведені коефіцієнти дають змогу здійснювати моніторинг і
свідчать про те, як здійснює свою діяльність те чи інше підприємство, використовуючи
власний капітал, який відсоток позикового капіталу та яка фінансова стійкість даного
підприємства [1,с.140]. Також варто відмітити, що задля того аби підприємство ефективно
використовувало свій власний капітал є певні напрямки поліпшення його використання, а
саме: забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок
внутрішніх джерел: чистого прибутку і амортизаційних відрахувань, оскільки підприємство,
що використовує тільки власний капітал, має найвищу фінансову стійкість (його коефіцієнт
автономії дорівнює одиниці); забезпечити мінімізацію витрат з формування капіталу з різних
джерел, така мінімізація здійснюється в процесі управління вартістю капіталу і структурою
капіталу; а також залучення капіталу за рахунок зовнішніх джерел, тобто випуск акцій для
залучення власного капіталу чи випуск облігацій або залучення довгострокового банківського кредиту повинен проводитися з урахуванням вартості залученого капіталу.
Таким чином, у процесі управління власним капіталом підприємства досить важливим
є здійснення аналізу ефективності його формування та використання, який є підґрунтям для
виявлення напрямків підвищення рівня конкурентоспроможності. Тому на даному етапі
існує безліч методик, підходів дослідження ефективності і реагування на зміни капіталу, а
саме ті коефіцієнти, що вищезазначені.
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ДВНЗ «УжНУ»
УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ПРОГРАМОЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ
ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРОПЕРЕЙТИНГУ
Незважаючи на актуальні кризові явища, індуковані розповсюдженням корона-вірусу та
складною епідеміологічною ситуацією планетарного масштабу, сфера туризму нині відіграє
важливу роль як у світовій економіці, так і в економіках окремих країн як генератор доданої
вартості та інструмент зайнятості населення. Прямий вклад індустрії туризму у світовий
ВВП в 2019 році оцінюється на рівні 2,83 трлн. доларів або 3,3% від світового ВВП.В 2018 р.
зазначені показники складали 2,72 трлн. доларів (3,2%). Загальний вклад індустрії туризму у
світовий ВВП в 2019 році оцінюється на рівні 8,92 трлн. доларів або 10,4% світової економіки. В 2018 р. зазначені показники складали 8,83 трлн. доларів або 10,4% від світового
ВВП [1,2].
Сучасна система організованого масового туризму характеризується тим, що кінцеві
покупці в процесі взаємодії з виробниками первинних туристичних послуг користуються
послугами туроператорів, діяльність яких полягає в розробці туристичного продукту, його
реалізації та координації взаємодії між зазначеними ринковими сторонами в процесі виробництва та споживання первинних туристичних послуг. При цьому, в умовах організованого
туризму в ринкових транзакціях об’єктом купівлі-продажу є не окремі первинні туристичні
послуги (призначаються для безпосереднього задоволення потреб туриста), а комплексний
туристичний продукт як сукупність послуг, який реалізується туроператором безпосередньо
або через посередницькі структури (турагенції).
Очевидно, що від ефективності діяльності підприємств сфери туроперейтингу як
координуючого суб’єкта залежить якість функціонування всього туристичного комплексу та
ринку туристичних послуг. В свою чергу, ефективність діяльності туроператорів виражається не тільки економністю виконання функцій проектування турів, збуту туристичного
продукту чи координації взаємодії між споживачами та виробниками первинних туристичних послуг (витратний аспект), але і економічним результатом виконання зазначених функцій (дохідний аспект).
В ринковому середовищі основним результативним показником, який виражає економічну ефективність діяльності підприємства, є прибуток. При цьому прибуток підприємства
в рамках операційної діяльності формується на основі агрегування фінансових результатів за
окремими позиціями його виробничо-збутової програми (видами продукції, послуг). Тому
асортиментна політика, яка передбачає прийняття відповідних управлінських рішень щодо
впровадження у збутову програму туроператора нових продуктів або вилучення із збутової
програми нерентабельних продуктів, формування оптимального асортименту туристичних
продуктів на плановий період, має безпосередній вплив на результативні показники діяльності підприємства в цілому.
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Ефективні управлінські рішення в рамках асортиментної політики туроператора
неможливо приймати без релевантної інформації, яка б відображала прибутковість окремих
видів туристичних продуктів. При цьому основним генератором такої інформації є на
підприємстві система управлінського обліку, альтернативні форми організації (побудови)
якої зумовлюють генерування на виході різних за змістом та принципами формування
показників прибутковості. Тому вибір адекватної потребам управління форми організації
системи управлінського обліку має безпосередній вплив на якість інформаційно-аналітичного забезпечення менеджменту в рамках проведення ним ефективної асортиментної
політики.
В рамках організованого туризму ключову роль в основному секторі індустрії туризму відіграють туроператори, які є головними суб’єктами розробки та реалізації асортиментної політики на ринку туристичних продуктів.
Поняття «асортиментна політика» виражає сукупність заходів, пов’язаних з формуванням виробничо-збутової програми підприємства, тобто визначенням видів та варіантів
продукції, які виробляються і реалізуються підприємством на ринку [3]. При цьому стратегічна асортиментна політика передбачає визначення видів продукції (послуг), які мають бути
впроваджені або вилучені із виробничо-збутової програми підприємства, а оперативна асортиментна політика передбачає тільки визначення обсягу виробництва та реалізації окремих
продуктів на плановий період (зазвичай, до 1 р.) [3].
В сфері туроперейтингу результатом господарської діяльності підприємства є туристичний продукт, який представляє собою об’єднану в єдиний пакет сукупність первинних
туристичних послуг, що споживаються окремим туристом під час туру [4]. Сукупність туристичних продуктів, які входять у збутову програму туроператора, є результатом господарської
діяльності туроператора і представляють для нього так звану «матеріальну ціль». Але
матеріальна ціль підприємства в ринковій економіці – це тільки інструмент для досягнення
формальних (вартісних) цілей: оперативної цілі у формі прибутку та ліквідності, а також
стратегічної цілі у формі економічного потенціалу підприємства, який дозволить генерувати
прибуток у майбутньому.
Асортиментна політика як частина збутової політики підприємства полягає, насамперед, у формуванні виробничо-збутової програми, тобто, визначенні тих видів продукції
(послуг), які будуть реалізовуватися на окремих ринках збуту у плановому періоді. При
цьому у відповідності із поділом цілей підприємства на довгострокові та короткострокові
відбувається відповідне структурування асортиментної політики на стратегічну та оперативну складову.
Якщо в рамках стратегічної асортиментної політики визначається, які види продукції
(послуг) повинні бути впроваджені у виробничо-збутову програму або вилучені з неї, то для
оперативної асортиментної політики характерним є тільки визначення обсягу виробництва та
реалізації того чи іншого продукту у плановому періоді, а сам факт присутності продукту у
виробничо-збутовій програмі є заданим параметром. Оскільки для сфери туроперейтингу
виробнича функція є невластивою, то для позначення об’єкту асортиментної політики
туроператора доцільно використовувати термін «збутова програма».
Асортиментна політика як і діяльність туроператора в цілому є орієнтованою на
досягнення певної системи цілей, серед яких основною є вартісна ціль у формі прибутку.
При цьому генератором прибутку для туроператора є не його діяльність в цілому, а окремі
види туристичних продуктів, які містяться в його збутовій програмі і реалізуються на
окремих ринках збуту. Відповідно, ефективна асортиментна політика туроператора полягає у
формуванні такої збутової програми, яка дозволяє в наявних рамкових умовах, що сформувалися на ринку, забезпечити оптимальний рівень прибутку.
1. Share of GDP generated by the travel and tourism industry worldwide from 2000 to 2019.
URL: https://www.statista.com/statistics/1099933/travel-and-tourism-share-of-gdp (дата звернення: 15.03.2021).
2. Мировой
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Данных.
URL:
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D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC (дата звернення: 15.03.2021).
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ВІД ЯКОСТІ ПОСЛУГ ДО ЯКОСТІ ЖИТТЯ:
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНДАРТІВ СЕРВІСУ
Поняття якості послуг і відповідного процесу управління якістю послуг наразі
набуває особливої актуальності для суб’єктів господарювання різних форм підпорядкування
та масштабу, адже в умовах вільного ринку і жорсткого конкурентного середовища саме
якість послуг постає тим атрибутом, що визначає вибір споживачів. Якісні послуги, як результат діяльності ефективної системи управління якістю, не тільки сприяють забезпеченню
показників прибутковості в підприємницькому середовищі, але й визначають рівень щастя у
суспільстві, адже задоволення споживачів від сервісу визначає рівень психологічного благополуччя особистості, що є одним зі складових якості життя.
Відповідно до визначення, що представлене у міжнародних стандартах серії ISO,
зокрема ISO 9000:2015, якість продуктів і послуг, вироблених організацією, визначається
здатністю задовольнити споживачів, а також очікуваним або непередбачуваним впливом
на інші зацікавлені сторони, та містить не тільки закладені в товари чи послуги функції і
параметри, але також сприйняття їхньої цінності та користі споживачем. Поняття якості
послуг у певній мірі є відносним і характеризується саме через оцінку споживачів, а від так
це визначає, що: по-перше, виробники повинні здійснювати об’єктивне визначення рівня
задоволеності споживачів якістю їхньої продукції (товарів та послуг); по по-друге, формувати релевантні корегувальні дії щодо ідентифікованих відхилень, невідповідностей, а також
в разі отримання рекламацій та претензій від споживачів, щодо неякісної продукції (товарів
чи послуг). Такий підхід, заснований на принципі «постійного покращення», дозволяє адоптувати існуючі виробничі процеси під вимоги найвибагливіших споживачів, а також швидкозмінні тенденції на ринку, що надає певну усталеність суб’єктам господарювання. Стандарти
серії ISO регламентують наступні вимоги задля досягнення високих показників системи
менеджменту якості через постійне вдосконалення:
Організація повинна постійно удосконалювати придатність, адекватність і результативність системи менеджменту якості. Організація повинна розглядати результати
аналізу і оцінки, а також вихідні дані аналізу з боку керівництва, щоб визначити, чи існують
потреби або можливості, які повинні бути оброблені як частина постійного вдосконалення.
Спектр послуг, що наразі реалізується в Україні є дуже варіативним. Методологічно
важливо, задля подальшого розгляд аспектів управління якістю послуг, відокремити дві
категорії послуг за ознакою суб’єкта реалізації, а саме:
– - публічні, що включають в себе усю сукупність державних, муніципальних і адміністративних послуг, тобто послуг, які задовольняють суспільні потреби у відповідності до законодавчо визначених прав, обов’язків та повноважень фізичних і
юридичних осіб;
– - приватні, тобто послуги, що надаються споживачам суб’єктами господарювання,
які мають не державну форму власності.
Щодо якості публічних послуг важливою є чітка регламентація параметрів послуг, що
реалізуються. Зокрема необхідними атрибутами, що повинні бути законодавчо зафіксованими, тобто мати юридичне підґрунтя є: термінологічний базис (чітке визначення послуги);
строк надання (термін розгляду документів та повного надання послуги); повнота та обсяг
(перелік благ, що будуть отримані суб’єктом звернення в результаті реалізації послуги);
238

Так, наприклад, ЗУ «Про адміністративні послуги» [1] тлумачить адміністративну
послугу як результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи
припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону, але не визначає критерії
якості та механізми їхньої оцінки, що робить практично не можливим визначення її відповідності. Категорії державна послуга та муніципальна послуга наразі взагалі не мають правової основи. Для категорії публічних послуг дуже важливим є не тільки сама послуга, але й
процес її надання, а саме: зручність та зрозумілість (доступність для розуміння опису характеристик послуги); інклюзивність (можливість отримання для всіх категорій населення, в
т.ч. для осіб з обмеженими можливостями); компетентність суб’єкта реалізації (рівень професійних навичок суб’єкта надання послуги).
Саме тому для забезпечення високих стандартів в сфері реалізації публічних послуг
необхідним є:
– інституційне забезпечення дефінітивного та параметричного базису усього
спектру публічних послуг;
– формування ефективної системи зворотнього зв’язку в сфері реалізації публічних
послуг та перманентне відстеження запитів громадян, з метою своєчасного та
відповідного формування корегувальних дій, для послуг та процесу їхньої
реалізації, які не відповідають встановленим параметрам.
Для приватних послуг важливим є методологічне забезпечення стандартизації процесів реалізації послуг (від моменту створення до післяпродажного сервісу), їхня сертифікація
за стандартами серії ISO, а також чітке окреслення вимог до якості послуг в договірному
форматі, що завіряється усіма учасниками угоди. В такому випадку якість послуги вже
набуває юридичного виміру і будь-яка невідповідність встановленим параметрам може бути
оскаржена. Зокрема у відповідності до ЗУ «Про захист прав споживачів» [2] належна якість
товару, роботи або послуги визначається як властивість продукції, яка відповідає вимогам,
встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах, та умовам договору із споживачем. Саме такий підхід дозволяє уникнути протиріч і розбіжностей у тлумаченнях певних категорій, що в результаті дозволяє забезпечити задоволених споживачів. Гарантією створення послуг високою якості є: стандартизація процесів організації та їхня сертифікація у відповідності до вимог вітчизняних і міжнародних стандартів; чітка регламентація
товарів і послуг що реалізуються у договірних умовах, задля уникнення подвійних сенсів та
непорозумінь у тлумаченні.
Створення сприятливих умов для споживачі, задоволення їхніх очікувань від публічних та приватних послуг, що реалізуються в країні, має позитивний вплив на рівень психологічного благополуччя у суспільстві та є одним з його складових. Індикатором цього параметру може виступити рівень щастя, або індекс щастя (Happy Planet Index), що віддзеркалює
рівень добробуту населення не в суто економічних категоріях, як наприклад ВВП, а саме з
позицій задоволеності та щастя в екзистенційному вимірі. За даними доповіді World
Happiness Report 2020, Україна нажаль посіла лише 123 місце серед 156 країн у рейтингу
щастя, що визначає суттєвий рівень незадоволення населення й значні перспективи в напрямі
зміни цієї ситуації. Адже збільшення рівня щастя населення призводить до відповідної зміни індикатору якості життя, що визначається в тому числі й через психологічне благополуччя населення.
Таким чином бізнес-середовище із високими параметрами якості послуг та сервісу
сприяє підвищенню рівня задоволеності громадян, а відповідно й рівню якості життя в
країні, що є одним з головних завдань держави на меті до створення гармонійного суспільства щасливих людей, адже як зазначав Аристотель «держава створюється задля того, щоб
жити щасливо».
1. Закон України «Про адміністративні послуги» / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.409
2. Закон України «Про захист прав споживачів» / Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 30,
ст.379
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ВИБІР ВАРІАНТУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ЛОГІСТИЦІ
Одним з логістичних рішень підприємств в енергетичній логістиці є вибір варіанту
енергоспоживання, тобто підприємствам необхідно визначити за рахунок яких енергетичних
послуг буде покриватися потреба підприємства в енергії. Тут потрібно вказати на те, що
об’єктивно деякі енергетичні послуги є взаємозамінними.
Як вказує Ю.В. Тащеєв, досліджуючи енергетичний ресурс, існують об’єктивні закони, які можуть бути застосовані на практиці, за якими можна переходити від одного виду
енергії до іншого [1, с. 52-53]. На наш погляд, таке твердження доцільно застосовувати і при
споживанні енергетичних послуг, але тут воно має певні обмеження.
При побутовому споживанні, наприклад, природний газ може використовуватися для
опалення, приготування їжі, нагріву води. Виробництво теплоенергії пов’язане з опаленням
приміщень і у деяких випадках з гарячим водопостачанням. Слід вказати, що гаряча вода
може отримуватися споживачем або централізовано як частина комунальних послуг, або
шляхом нагріву побутовими водонагрівачами. Електроенергія використовується для освітлення, забезпечення роботи електроніки, побутових приладів, серед яких електричні плити – для
приготування їжі, водонагрівачі – для нагріву воду, конвектори, тепловентилятори і т. п. –
для опалення та ін. Тобто для деяких споживчих цілей (опалення, приготування їжі, нагрів
води) можна при наявності об’єктів енергетичного господарства замінити один вид енергетичних послуг іншим. Однак пріоритет в енергетичних послугах для побутових споживачів
слід віддати електричній енергії, оскільки інші види енергетичних послуг у побутових
умовах не можуть забезпечити споживачам, освітлення, роботу побутової техніки тощо, а
можливості самостійного виробництва енергетичних послуг для власного споживання є
обмеженими. Таку думку підтверджують Л.Д. Гітельман та Б.Є Ратников, зазначаючи, що
властивістю електроенергії є те, що вона здатна трансформуватися практично в будь-який
вид кінцевої енергії, в той час як паливо, що використовується у споживчих установках, пар
та гаряча вода – тільки в механічну енергію та тепло різного потенціалу [2, с. 24-25]. Таким
чином, у споживанні при централізованому постачанні енергетичних послуг можливі чотири
альтернативні варіанти енергоспоживання (рис. 1).
Вибір того чи іншого варіанта енергоспоживання залежить від наявності об’єктів
енергетичної інфраструктури. Крім того, споживач може регулювати обсяги споживання тих
чи інших енергетичних послуг, змінюючи їх структуру і регулюючи витрати на них, намагаючись їх мінімізувати.
Більшість побутових споживачів приєднані до централізованих (зовнішніх) мереж
енергопостачання, однак на сьогоднішній день існують технології, які дозволяють навіть
побутовим споживачам перейти на децентралізоване (внутрішнє) енергозабезпечення. Зокрема, серед побутових споживачів як в Україні, так і закордоном найбільшої популярності набули
сонячні електростанції (СЕС), встановлені на землі, на дахах та на фасадах будівель. Вони можуть
не тільки генерувати енергію для побутових потреб, але й дозволяють їх власникам отримувати
певний дохід через реалізацію надлишків електроенергії за «зеленим тарифом».
Як і при побутовому споживанні, при непобутовому існують альтернативні варіанти
споживання енергетичних послуг. Однак можливості для децентралізованого і комбінованого варіантів енергозабезпечення, на нашу думку, у підприємств є ширшими, оскільки з
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метою підвищення ефективності підприємства мають змогу інвестувати кошти не тільки у
заходи з підвищення енергоефективності для скорочення витрат, але й у придбання власних
енергетичних установок, наприклад, котелень та електростанцій, що забезпечують
виробництво теплової та електричної енергії та скорочують логістичний цикл постачання.
ВАРІАНТ 1
Споживання:
- електричної енергії;
– природного газу;
– теплової енергії

ВАРІАНТ 2
Споживання:
– електричної енергії;
– природного газу

Варіанти
побутового
споживання
енергетичних
послуг

ВАРІАНТ 3
Споживання:
– електричної енергії;
– теплової енергії

ВАРІАНТ 4
Споживання:
– електричної енергії
Рис. 1. Альтернативні варіанти споживання енергетичних послуг
при централізованому енергопостачанні.
Джерело: розроблено автором

Пріоритетним видом енергії для підприємств також є електроенергія. Л.Д. Гітельман
та Б.Є Ратников вказують, що альтернативи електроенергії як енергоносію немає. Проте це
не означає, що споживачі купуватимуть її за будь-якою ціною. При зростанні ціни вище
певного прийнятного рівня частина споживачів перестане платити за неї, а інша – перейде на
самозабезпечення енергією [2, с. 19]. На нашу думку, в такому випадку саме друга ситуація є
доцільною для забезпечення діяльності підприємств у довгостроковій перспективі.
Отже, при прийнятті логістичного рішення з вибору варіанту енергоспоживання,
керівництво підприємство повинно вибрати варіант сполучення енергетичних послуг, які
будуть споживатися для забезпечення функціонування підприємства. При цьому повинні
бути враховані такі фактори, як пріоритетність використання електричної енергії; наявність
відповідної енергетичної інфраструктури для вибраних видів енергетичних послуг; відповідність енергоресурсів використовуваним на підприємстві технологіям; заплановані обсяги
споживання енергії; рівень енергоефективності наявного на підприємстві обладнання; ціни
(тарифи) на вибрані види енергетичних ресурсів та загальна вартість їх використання; рівень
прогресивності використовуваного устаткування; рівень втрат енергії різного виду; рівень
відходів та викидів при використанні енергетичних ресурсів різного виду та ін.
Отже, враховуючи перелічені фактори, підприємство обирає один з варіантів споживання енергетичних послуг. Однак тут варто вказати на те, що вибравши той чи інший варіант комбінації енергетичних послуг, підприємства мають змогу самі виробляти енергетичні
послуги.
1. Тащеєв Ю.В. Використання відновлюваних джерел енергії на підприємствах : Монографія. Одеса:
Бондаренко М.О., 2019. 244 с.
2. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Энергетический бизнес. Москва: Дело, 2006. 600 с.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ЗДІЙСНЕННЯ КУПІВЛІ
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ DIGITAL-РЕАЛІЯХ
Інтерактивні технології взаємодії з зовнішніми споживачами і клієнтами туристичних
послуг дозволяють операторам ринку проводити дослідження та аналіз цільового сегменту,
споживчих переваг (інтернет-маркетинг), просування товару, послуг або бренду на ринку
(інтернет-реклама), безпосередню реалізацію товарів або послуг кінцевому споживачеві,
післяпродажну інформаційну підтримку клієнта.
Характерною особливістю даного виду інформаційних технологій є широта охоплюється аудиторії, початкова орієнтованість на максимальну кількість потенційних клієнтів.
Подальший таргетинг дозволяє розбити аудиторію на більш вузькі категорії, для роботи з
кожною з яких може бути обрана найбільш ефективна стратегія продажу. Туристичні організації та підприємства, що займаються інтернет-маркетингом, великі постачальники туристичних товарів і послуг повинні усвідомити необхідність застосування цифрових електронних
засобів, переваги яких полягають в високоефективній глобальній взаємодії, а також в можливості зближення громадського та приватного секторів туристичного ринку і їх взаємовигідному партнерстві.
Продукт туристичного бізнесу не є товаром першої життєвої необхідності. Він
широко затребуваний лише при досягненні людьми певного рівня доходу і накопиченого тим
чи іншим суспільством багатства. Продукція туризму виступає в формі туристичних товарів і
туристичних послуг, тобто є сукупністю матеріальних (туристичні товари) і нематеріальних
(турпослуги) споживчих вартостей, які створюються для задоволення потреб туриста, які
виникають в період його туристичної поїздки.
Особливим для турбізнесу є і те, що його основна продукція (сервіс і цілий ряд різноманітних послуг) нематеріальна. Її неможливо побачити, відчути, виміряти, перевірити до
здійснення покупки, не можна дослідити зразок, як, наприклад, при покупці холодильника,
одягу, продуктів харчування, оргтехніки та ін. Хоча деякі компоненти продукції туризму
(житло, харчування, транспорт), цілком матеріальні і відчутні, але вони лише елементи
сервісу, в певній мірі вони є доповненнями до розваг, задоволень, комфорту і т.д.
Останнім часом туризм у багатьох країнах світу бурхливо розвивається, відіграючи
все більш помітну роль як в кожній національній, так і світовій економіці в цілому. На жаль,
в Україні в силу ряду суб'єктивних і об'єктивних причин, сфери реального виробництва і
туристської діяльності в порівнянні з іншими країнами ще не отримали належного розвитку.
Те, що в країні робиться в цьому напрямку, далеко не відповідає її масштабам економічного і
зокрема туристичного потенціалу.
З вступом в нову інформаційну еру запити споживача турпродукту радикально змінюються, інтернет привчив людей до того, що вони можуть діяти в режимі онлайн, негайно
отримуючи будь-яку необхідну їм інформацію. Зазначене дуже важливо для індустрії туризму, оскільки в цьому бізнесі в момент покупки туристичного продукту ще не існує. Коли
туристичну поїздку купують, вона, як правило, є не більше ніж інформацією на сторінці
бронювання в комп'ютері.
Потенційний турист набуває лише право на турпродукт, квиток на проїзд або номер в
готелі, яким зможе скористатися в майбутньому. Туристична поїздка в момент продажу – це
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тільки віртуальна інформація. На відміну від більшості товарів і продуктів її не можна відчути і «спробувати», а потім прийняти рішення про покупку.
Саме тому, рішення придбати туристичний продукт ґрунтується тільки на будь-якої
інформації, пропонованій споживачеві. Нею можуть бути рекомендації друзів, відгуки
колишніх покупців, рекламні брошури, надані національними та зарубіжними туристичними
агентствами і інша різного роду туристична реклама.
В умовах постійно зростаючої конкуренції все більш важливими стає інтернетреклама туристичних товарів і послуг, а також створення і закріплення в суспільстві через
електронні засоби масової інформації позитивне ставлення до самого туризму і його продукту, які передбачають систематичні зв'язки з громадськістю (PR). Зараз і на перспективу це
базові заходи підтримки і розвитку туристичного бізнесу і всієї туріндустрії в цілому.
1. Kaur, Gurneet. "The importance of digital marketing in the tourism industry." International Journal of
Research-Granthaalayah 5.6 (2017): 72-77.
2. Ратинський В.В. Переваги маркетингу в соціальних мережах / Ратинський В.В. // Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному
просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування“. Тернопіль, ТНТУ – 2017). – С. 67-69.
3. Ратинський В.В. Інтернет, як інструмент маркетингових досліджень / Ратинський В.В. // Науковий
журнал "Вісник ДонНУЕТ" – Донецьк: ДНУЕТ, 2012. – № 4 (58). – С. 113-117.
4. Щегорцов, В.А. Интернет-маркетинг и туристический бизнес в современной цифровой экономике
[Текст]/ В.А. Щегорцов// Научный вестник МГИИТ. – 2018. – № 3 (53). – С. 62-69.
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ОБЛІК ТАРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Зберігання, продаж та транспортування більшості товарів можливі лише за умови
наявності високоякісної упаковки. Законодавство висуває вимоги щодо пакування товару в
тару. Порушення в упаковці товару можуть призвести до тих самих наслідків, що й віднесення самого товару до товарів неналежної якості.
Тара й упакування товару – це промислові вироби, призначені для захисту товарів від
дії навколишнього середовища і полегшення їх перевезення, зберігання та продажу [1].
Придбані тару можна віднести як до оборотних (запасних) активів, так і до необоротних залежно від періоду використання.
Облік тари необхідно організувати і в кількісному і у вартісному вимірнику. Крім
того аналітичний облік слід вести за видами і групами тари, за складами, цехами, виробничими ділянками, за іншими місцями зберігання, за матеріально відповідальними особами, а
також за її призначенням.
Тара, в залежності від умов договору з покупцем, може бути зворотною (заставною)
або незворотною. Від умов такого договору залежить режим оподаткування ПДВ.
Оприбутковуючи тару на підприємстві, потрібно точно визначити бухгалтерський
рахунок та субрахунки, на яких вестиметься облік таких активів.
Облік наявності та руху тари, яка відноситься до запасів, а також тарних матеріалів
може вестися на:
– на рахунку 10 "Основні засоби" обліковується тара, яка використовується для
господарських потреб протягом періоду, що перевищує один рік, якщо її первісна
вартість перевищує максимальну межу вартості, визначену підприємством для
інших необоротних матеріальних активів;
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–

на субрахунку 115 "Інвентарна тара" ведеться облік наявності та руху інвентарної
тари. На інвентарну тару нараховується знос, сума якого буде відображена на
субрахунку 12 "Знос інших необоротних матеріальних активів";
– на субрахунку 204 "Тара й тарні матеріали" відображаються наявність і рух усіх
видів тари, крім тари, яка використовується як господарський інвентар, а також
матеріали й деталі, які використовують для виготовлення тари і її ремонту.
Матеріали, які використовуються для додаткового обладнання вагонів, барж,
суден з метою забезпечення збереження відвантаженої продукції, не відносяться
до тари і обліковуються на субрахунку 201 "Сировина й матеріали";
– на рахунку 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" обліковуються пакувальні матеріали одноразового використання для передпродажної підготовки
товарів; пластмасове упакування для харчових продуктів, приготованих кухнями
супермаркетів; поліетиленові пакети, що використовуються при самообслуговуванні клієнтів тощо) не є ні тарою, ні тарними матеріалами. При передачі їх в
експлуатацію вони списуються на рахунок 93 "Витрати на збут";
– на субрахунку 284 "Тара під товарами" ведеться облік наявності й руху тари під
товарами й порожньої тари. Торговельні підприємства можуть вести облік тари за
середніми обліковими цінами, які встановлюються керівництвом підприємства за
видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між цінами придбання і середніми
обліковими цінами на тару відноситься на субрахунок 285 "Торгова націнка" [2].
Незалежно від бухгалтерської вартості, тара з терміном корисного використання
більше одного року включається до складу інших необоротних матеріальних активів. Таким
чином, тара, термін зберігання якої менше одного року, обліковується у складі запасів.
Одноразова тара, придбана з запасами, включається до первісної вартості та не
відображається окремо на рахунках.
Вартість непридатної для використання «оборотної» тари при її списанні відносять до
складу інших витрат операційної діяльності (субрахунок 947) [3].
Можна придбати тару, що використовуються для завантаження та вивантаження
товарів компанії на стороні або такою, що виготовляється цим підприємством самостійно. На
рахунку 204 реєструють лише тарау, яка не включена до собівартості одиниці готової
продукції. Ця тара є окремо ідентифікованим активом.
При передачі продукції в реалізацію вартість тари, списаної з рахунка 204, вказується
у видаткових накладних і рахунках-фактурах окремим рядком.
При продажу магазином прийнятої від населення тари стороннім особам за договірними (не заставними) цінами дохід від операцій з тарою на рахунку 719 виникає і підлягає
оподаткуванню згідно з законодавством.
У випадку якщо ціна, за якою оприбуткована тара, не збігається із ціною, за якою її
будуть повертати, або вона потребує ремонту, то в обліку ці різниці відображаються на
рахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності". У разі безоплатного отримання тари від
постачальників (вартість тари не включено в ціну товару і не підлягає оплаті постачальнику)
дохід відображається на субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" [3].
Тара, яка прийшла в непридатність через зношення, пошкодження або псування, видається відповідно до чинного законодавства та надходить за ціною, що продається. Така тара
підлягає обов’язковій здачі організаціям зі збору вторинної сировини або іншим підприємствам для переробки.
Значно полегшить і пришвидшить облік тари його автоматизація. Значна різноманітність тари потребує особливого підходу до автоматизації її обліку. Програма «1С:Бухгалтерія» має можливості врахувати різні облікові особливості тари, а також складати форми
договорів з додаванням додаткових необхідних реквізитів. Автоматизація облікових операцій з поворотною багатооборотною тарою враховує специфіку оподаткування таких операцій і розрахунків з постачальниками та покупцями.
1. Журнал «Дт-Кт» / Облік тари на підприємствах торгівлі. URL: https://dtkt.com.ua/show/1cid02481.html
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3. Журнал «Податки і бухоблік», серпень, 2016/№65 / Азбука «тарного» обліку: списання та вибуття тари.
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УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ЗА ТОВАРИ,
РОБОТИ І ПОСЛУГИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сучасні умови господарювання вимагають виважених дій в частині управління як в
цілому по підприємству, так і в розрізі його складових. Особливо актуальними є дані питання в умовах зростання кризи неплатежів, коли проблеми управління кредиторською заборгованістю набувають особливого значення. Тому, важливо передусім окреслити проблемні
аспекти управління, що дозволить побудувати певний алгоритм дій з їх вирішення.
На думку А. Драбаніч [16], в основі управління будь-якими боргами підприємства лежить їх оптимальне структурування та застосування процедури бюджетування. Не можемо
не погодитися з доцільністю застосування таких процедур, які у зарубіжній практиці показали свою дієвість, а у вітчизняній практиці є менш поширеними через обмеження кадрового
складу підприємств.
Застосування бюджетів в частині кредиторської заборгованості передбачає розробку
цілої системи показників, за якими проводиться оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства та величини його заборгованості з їх подальшим порівнянням з плановими значеннями, які, у свою чергу, мають узгоджуватися з показниками дебіторської заборгованості підприємства. За допомогою бюджетування кредиторської заборгованості можна
вплинути на рух грошових потоків підприємства та досягти оптимального співвідношення
між величиною отриманих та сплачених грошових коштів. Зважаючи на те, що процедура
бюджетування є досить складною та вимагає значних затрат часу, на вітчизняних підприємствах нею нехтують, що призводить до неплатежів та зростання рівня кредиторської
заборгованості за основними статтями.
Ще одним важливим аспектом управління кредиторською заборгованістю на підприємстві є якість забезпечення, на основі якого приймаються рішення в частині управління.
Практика проведення аудиту та інших обов’язкових перевірок засвідчує, що в умовах
сьогодення суб’єкти господарювання досить часто не дотримуються вимог законодавства
в частині формування первинних документів, на підставі яких відображаються дані у
системі бухгалтерського обліку, зокрема, і розрахунків за товари, роботи і послуги. Це, в
свою чергу, може свідчити про недостовірність відображених даних, що значно знижує якість
інформаційного масиву даних, який використовується менеджментом суб’єкта у процесі
планування та реалізації дій, направлених на покращення стану кредиторської заборгованості суб’єкта у короткостроковому періоді.
Крім того, вітчизняні підприємства у своїй діяльності все частіше зустрічаються з
різноманітними викликами, які негативно позначаються на результатах їх діяльності.
Серед найбільш значущих в останній період можна виділити: криза Covid-19 та пов’язані
із нею постійні зміни у податковому законодавстві, часте блокування податкових накладних, проблеми функціонування серверів контролюючих органів, затримки у доставці
товарів через проблеми роботи транспорту та інші. Зазначене зумовлює значні труднощі в
частині визнання, документування, обліку кредиторської заборгованості, що, в свою
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чергу, має негативний вплив на процеси управління кредиторською заборгованістю.
Тому, вважаємо в умовах сьогодення доречною для застосування процедуру планування
управлінських дій щодо даного виду заборгованості на короткострокову та середньострокову перспективу, що дозволить запобігти можливості неврахування факторів мікро- та
макрорівня на зазначений процес.
Таким чином, управління кредиторською заборгованістю в сучасних умовах є надскладним процесом, зважаючи на реалії ведення господарської діяльності та ряд викликів
макросередовища.
1. Драбаніч А. В. Кредиторська заборгованість: поняття, сутність, відображення в обліку. Вісник
Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 4. С. 127-131.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ
ПІДПРИЄМСТВА
Організаційна структура підприємства є найважливішим елементом внутрішнього
середовища компанії. Вона координує розподіл завдань між структурними підрозділами підприємства, їхню здатність розв’язувати конкретні управлінські ситуації, забезпечує загальний зв’язок між конкретними підрозділами, посадовими особами. Організаційна структура
підприємства визначає її склад і систему підпорядкування в загальній ієрархії управління.
Основною метою структури організації підприємства є побудова взаємозв’язків між
усіма підрозділами, розподіл обов’язків, ресурсів та відповідальності між ними.
Оптимальна структура є основою для взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем, ефективного розподілу та управління роботою співробітників, адаптації до потреб
клієнтів та досягнення цілей високої якості.
Організаційна структура управління – одна з ключових концепцій управління, що
тісно пов'язана з цілями, функціями, процесами управління, діяльністю керівників та розподілом відповідальності між ними. Вона включає весь процес управління (інформаційний
потік, ресурси, ідеї та управлінські рішення), залучаючи менеджерів усіх рівнів, категорій та
галузей знань [4, с. 371].
Метою удосконалення організаційної структури підприємства виступає створення
моделі на основі внутрішніх і зовнішніх умов її діяльності. Удосконалення організаційної
структури – це крок до забезпечення оптимальної організації процесу вирішення управлінських задач, посилення рівня керованості та цілісності, а також підвищення ефективності,
результативності розвитку підприємства.
Різноманітність та складність організаційних структур, чинники та умови, що їх
визначають, об’єктивно зумовлюють наявність різних методів удосконалення. Найбільш
виправданими, як показує практика, є такі методи: експертний метод, метод порівняння,
метод структурування цілей, метод організаційного моделювання, метод аналогії тощо.
При виборі конкретного методу вдосконалення організаційної структури управління
потрібно керуватися вихідними умовами, у яких функціонує підприємств, наявністю номінальних та реальних ресурсів (особливе місце серед яких є належне кадрове та фінансове
забезпечення), потенціалом розвитку. Будь-які зміни організаційної структури управління
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мають враховувати той факт, що їх внесення має забезпечувати підприємству найкращі
умови для підвищення ефективності управління та досягнення цілей.
Для визначення профілактичних заходів, необхідних для підвищення ефективності
організаційної структури управління в конкурентному середовищі, важливо проаналізувати
результативність її кожного окремого елементу. У разі виявлення значних відхилень у роботі
окремих підрозділів від поставлених цілей відповідні конструкції, функціональний зміст або
зв’язки структури управління повинні бути швидко відкориговані або замінені [3, с. 212].
Ефективність організаційної структури прямо залежить від рівня врахування чинників, які спливають на підприємство та його систему управління, а саме: чи чітко визначені
функції, обов'язки та права для кожного структурного елементу; чи зведено до мінімуму
шлях та час передачі інформації від вищого керівництва до виконавців; чи існує механізм
швидкого реагування на зміни у виробництві і попиті на послуги та продукцію; наскільки
часто використовується колективне прийняття управлінських рішень; чи відповідає конструкція окремих елементів системи управління всій системі та чи адаптована система в
цілому до зовнішнього середовища [1, с. 392].
У цілому, на нашу думку, процес удосконалення організаційної структури підприємства передбачає:
1) формулювання чіткої та обґрунтованої мети проведення організаційних змін на
підприємстві. Потрібно пам’ятати, що підприємство знаходиться у стані рухомої рівноваги, а
відповідність організаційної структури підприємства зовнішнім та внутрішнім умовам
змінюється;
2) залучення зовнішніх експертів, провідних фахівців підприємства до процесу розробки або удосконалення його організаційної структури;
3) належне обґрунтування та управління провадженням організаційних змін при
розробці та реалізації стратегії розвитку підприємства;
4) розрахунок витрат для впровадження організаційних змін у ході реалізації стратегії
розвитку підприємства, обсяг та вибір яких залежить від їх масштабу та характеру;
5) реалізація організаційних змін та оцінка їх ефективності.
Важливо підкреслити, що всі зміни на підприємстві мають психологічні та матеріальні наслідки для працівників, тому варто звертати увагу на можливість своєчасного виявлення
їхньої реакції на розробку заходів із зміни організаційної структури, а такою управління нею
[2, с. 274]. Як показує досвід більшості підприємств, незначні, поточні зміни відбуваються
частіше і можуть мати більш суттєві наслідки ніж масштабні перетворення. На наш погляд,
залучення працівників до процесу розробки проекту з удосконалення організаційної структури, підвищує рівень сприйняття відповідних організаційних змін та якнайкраще мотивує
працівників, власне, до процесу їхньої реалізації.
Отже, загалом, удосконалення організаційної структури передбачає необхідність
застосування системного підходу, що полягає у врахуванні цілої низки умов та чинників
функціонування підприємств, а також у використанні різних підходів та методів. Саме
системний підхід дозволяє формувати таку організаційну структуру управління, що
забезпечить прийняття дієвих управлінських рішень, спрямованих на забезпечення розвитку
підприємства та досягнення його цілей.
1.
Акатов Л. І., Основи кадрового менеджменту: підручник. М .: ИНФРА-М, 2014. 392 с.
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3.
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НАПРМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Удосконалення управління оборотними активами підприємства є одним з головних
векторів підвищення ефективності виробництва. Управління виробничим процесом і
оборотними активами на підприємстві належить до завдань, які вирішують менеджериекономісти. Оскільки процеси виробництва та реалізації продукції супроводжуються рухом
фінансових ресурсів, активну участь у вирішенні завдань, пов’язаних з управлінням оборотними активами підприємства беруть фінансові менеджери. Актуальність питань оптимізації
процесу управління оборотними активами підприємства визначається його основними завданнями.
Для досягнення максимально ефективного рівня використання оборотного капіталу
підприємству необхідно розробити комплексну цільову програму управління своїми оборотними активами. Цільовим напрямком політики управління оборотним капіталом є визначення обсягу та структури оборотних активів, джерел їх покриття і співвідношення між ними, достатнього для забезпечення довгострокової стабільної господарської та ефективної
фінансової діяльності підприємства [1; 3].
Шляхи покращення використання оборотного капіталу підприємства полягають у
наступному:
1. Прискорення оборотності оборотного капіталу, а саме:
- прискорення оборотності дебіторської заборгованості;
- зниження витрат на зберігання;
- упровадження нових інноваційних технологій і техніки;
- своєчасні поставки сировини без наднормативних запасів, в установленому
асортименті.
2. Здійснення нормування грошових коштів. Особливе місце у плануванні оборотних коштів підприємства займає визначання потреби в грошових коштах, адже вони повинні
бути оптимально сплановані, щоб в достатній мірі забезпечити його господарську діяльність,
і не осідати на банківських рахунках.
3. Забезпечення поточної платоспроможності та ліквідності активів. Це одне із
найвагоміших завдань управління оборотними активами. Управління ліквідністю та
платоспроможністю відбувається за рахунок:
- дотримання певних пропорцій між обсягом формування матеріальних оборотних
активів;
- дотримання пропорцій між дебіторською заборгованістю та грошовими коштами
підприємства.
4. Синхронізація термінів погашення кредиторської заборгованості та надходження
виплат від дебіторів. Вирішення проблеми синхронізації базується на основі обраної політики роботи з платежами. Дана політика повинна передбачати такі напрямки:
- опрацювання політики управління заборгованістю;
- моніторинг продажів;
- вироблення інкасаційної політики на підприємстві.
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5. Підвищення прибутковості використання оборотних активів (рентабельність оборотних активів). Будь-яке підприємство зацікавлене у зростанні доходу (прибутку) за рахунок ефективного використання оборотного капіталу.
Для забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів необхідно забезпечити своєчасне використання тимчасово вільних залишків грошових коштів для ефективного
портфеля поточних фінансових інвестицій, що можуть принести підприємству прямий дохід.
6. Забезпечення інфляційної захищеності оборотного капіталу підприємства. Вагомим недоліком оборотного капіталу є його інфляційна незахищеність. Перш за все це стосується монетарних активів (грошових коштів, дебіторської заборгованості покупців тощо).
Гроші, авансовані у формування немонетарних оборотних активів (товарних та інших матеріальних запасів, дебіторської заборгованості постачальників) також певною мірою страждають від інфляції, але рівень інфляційних втрат порівняно менший.
Забезпечення інфляційної захищеності потребує, з одного боку, додержання пропорцій між обсягом монетарних та немонетарних активів, з другого – розробки та впровадження спеціальних інструментів захисту оборотних активів від інфляції.
Підвищенню рівня інфляційної захищеності обігових активів сприяє:
- зниження розміру страхових запасів готової продукції;
- зниження розміру незавершеного виробництва;
- зниження частки грошових коштів в іноземній валюті;
- збільшення частки грошових коштів в національній валют;
- зменшення сум дебіторської заборгованості підприємства [2].
Відтак, раціональне розміщення та ефективне використання оборотних активів в умовах ринкової економіки є одним з центральних завдань виробничих підприємств. Успішне
його виконання може бути досягнуто шляхом:
-

-

збільшення обсягів діяльності і прибутку при одночасному прискоренні оборотності
оборотного капіталу;
абсолютного і відносного збільшення власного оборотного капіталу у формуванні
оборотного капіталу;

- раціонального використання власного оборотного капіталу, недопущення його
вилучення в необоротні активи, прострочену і нереальну до стягнення дебіторську
заборгованість тощо.
Отже, практичне впровадження запропонованих шляхів ефективного використання
оборотних активів та оптимізації джерел формування оборотного капіталу підприємства
дозволить максимально ефективно використовувати власні ресурси для забезпечення стабільної фінансової діяльності.
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Підприємства в Україні створюються та діють у ринкових умовах з орієнтацією на
задоволення попиту на певні види продукції та послуг. Така діяльність здійснюється на
загальних принципах комерційного розрахунку, в основі якого лежить самофінансування,
самоврядування, дотримання закону, економічна відповідальність та підприємницька
ініціатива. Однак це відбувається в змагальному режимі – змаганні за успіх. Для цього
потрібна ділова діяльність, заснована на надійному фінансовому плануванні [2].
Планування та прогнозування є однією з найважливіших частин управління бізнесом.
Заниження планування та прогнозування в ринковій економіці призводить до невиправданих
економічних втрат, а іноді і до банкрутства. Водночас зростає роль фінансового планування,
яке забезпечує стабільний стан підприємства в умовах, коли воно самостійно формує та
використовує фінансові ресурси, а також є відповідальним перед інвесторами, кредиторами
та державою [3].
Планування діяльності підприємства – це процес розробки фінансового плану, у
вході якого виявляються основні цілі господарської діяльності та методи досягнення їх.
Також, слід зазначити, що планування включає практичні заходи – це прийняття та реалізація управлінських рішень та прогнозування, яке є власним прогнозом підприємства щодо
майбутніх перспектив розвитку підприємства.
Метою фінансового планування виступає реалізація фінансових рішень, які спрямовані на збільшення обсягів продажу, прибутку та власності підприємства [4].
На підприємстві фінансове планування проводиться за трьома напрямами (рис. 1):
Перспективне
планування

· План прибутковості ü
· План чистих грошових потоків інвестиційної діяльності

Поточне фінансове
планування

·
·

Від 1 до 5 років
·
·

План доходів і витрат від операційної
діяльності
План доходів і витрат коштів у результаті інвестиційної діяльності
План доходів і
витрат у результаті
фінансової діяльності
Балансовий план

Оперативне
фінансове
планування

·
·

Платіжний
календар
Касовий план

Тиждень, декада,
місяць, квартал,
півріччя

1 рік

Рис. 1 Основні напрями фінансового планування на підприємстві [5].

Фінансове планування включає в себе:
· Постановку проблеми;
· Оцінку результатів;
· Можливість застосування альтернативних варіантів;
· Прийняття рішень;
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· Контроль.
За ступенем важливості проблем, які пов’язані з системою фінансового планування на
українських підприємствах, поділяються на [1] :
1) нереальність фінансових планів;
2) оперативність складання планів;
3) непрозорість планів для керівництва;
4) відрив довгострокових планів від короткострокових;
5) реалізація планів;
6) комплексність.
Плановий баланс часто не створюється на українських підприємствах і вході не
відбувається аналіз його структури, не очікується динаміка змін фінансової стійкості та
ліквідності. Відсутність такого аналізу на етапі довгострокового планування значно знижує
його ефективність як інструменту управління господарством. Фінансовий план стане
справжнім інструментом управління компанією лише тоді, коли можна буде швидко
контролювати його виконання [1].
1. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. К.: Знання-Прес, 2004.
2. Панасюк М.А., Бойко О.О. Фінансове планування діяльності сучасного підприємства.
Вісник Мукачівського державного університету. 2016. №. 2.
3. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: навч. посіб.; 2-е вид., перероб. і доп.
К.: Знання, 2006. 379 с
4. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посіб.] / О.О.
Терещенко. – К.: КНЕУ, 2012
5. Щербань О.Д. Види та методи фінансового планування на підприємстві. Young. 2017. Т.
46. №. 6
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ
Маркетингова стратегія – це спосіб організації маркетингових перспектив, завдяки
яким компанії прагнуть досягти поставлених перед собою цілей діяльності [1]. Такі цілі
характеризують собою певний ринок, а також маркетингову програму його освоєння [1].
Термін "стратегія" трактується різнобічно: з одного боку вона визначає саму намічену
ціль (цільовий ринок), з іншого – комплекс засобів його досягнення (програму маркетингової
діяльності) [2].
Маркетинг в соціальних мережах ( smm marketing) – завоювання прихильності від
цільової аудиторії за допомогою спілкування з потенційними та фактичними клієнтами.
Такий інструмент просування є беззаперечно надважливим, адже комунікація з аудиторією ведеться безпосередньо від імені бізнесу.
Просування компанії в соціальних мережах – це можливість реалізації інноваційної
структури взаємовідносин між компанією, покупцями, постачальниками та потенційними
клієнтами. Соціальні мережі мають потужний потенціал для впровадження прямого спілкування, яке дає можливість для ведення просування компаній, які спеціалізуються на задоволені всебічних потреб конкретної особистості. З цієї позиції соціальні мережі є вигідним та
якісним ресурсом підтримки маркетингових комунікацій.
251

Маркетологи активно почали впроваджувати рекламу в соціальних мережах завдяки
позитивному досвіду, який довів, що бізнес стає більш впізнаваним (логотип, торгова марка,
назва), розширюється охоплення та збільшується кількість цільової аудиторії, примножується відвідування електронних ресурсів конкретного бізнесу, зворотній зв’язок з наявними та
потенційними клієнтами стає комфортним для обох сторін та максимально налагодженим.
Для успішного просування необхідним є наявність чіткого плану та цілей, не відставати від тенденцій, спостерігати за західним ринком, звідки, як всім відомо, йдуть тренди до
української рекламної індустрії. Такі фактори як невпинний розвиток та покращення власного бізнесу, поповнення та розширення асортименту, лояльна служба підтримки також є
запорукою успіху та основоположним фактором успішного просування.
Для прибуткової маркетингової стратегії важливими етапами є [1]:
– визначення місії підприємства, правильне поставлення цілей,
– розширений план товарів, які будуть запропоновані зараз та в подальшому,
– формування цільової аудиторії,
– оцінювання соціально-психологічних потреб клієнтів для того, щоб запропоновати
товар чи послугу для закриття їхніх потреб,
– визначення слабких та сильних сторін підприємства для прийняття мір перекриття
слабких сторін сильними,
– вичерпно проаналізувати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.
Беручи до уваги довіру від потенційних клієнтів може бути запроваджено рекламу із
використанням інфлюенсерів із потрібною цільовою аудиторією. Адже, коли людина, що
користується популярністю та має певну репутацію пропонує спробувати певний товар чи
послугу своїй аудиторії, то частина людей у яких вона викликає довіру або стане Вашим
клієнтом, або матиме Вас у полі зору.
SMM маркетинг є хорошим засобом просування для підприємств- початківців, адже
можна розробити стратегії, які будуть малобюджетним залученням цільової аудиторії. Також
це інструмент для постійного моніторингу аудиторії та можливість дослідити споживчу
поведінку клієнтів [3].
Якщо говорити про конкретні цифри, які підтверджують ефективність SMM, то понад
67% опитаних людей покоління Y здійснюють покупки товару, про який дізнались через
соціальні мережі. Менше 14% молодих людей стверджували, що такий тип поведінки не є
характерним для них [3].
Отже, здійснення успішного SMM у 2021 році є основоположним фактором успішної
реклами певного товару чи бренду на ринку, яке спрямоване на залучення зацікавленої аудиторії, тобто пошуку потенційних клієнтів або нагадування попереднім про себе. У випадку
компетентного використання соціальних мереж результатом буде успішне просування на
нашому та зарубіжному ринках. Але для того, щоб результат SMM був прибутковим потрібно постійне коригування стратегій та впровадження чогось нового, що може зацікавити саме
Вашу цільову аудиторію. Інтернет надає безліч можливостей для легшого розуміння потреб
своїх клієнтів, їх страхів, болей, бажань, намірів, мрій, цілей та дослідження зміни настроїв.
1. Маркетинг: підручник/ В. Руделіус, О. Азарян, Н. Бабенко та ін.; Ред.-упор. О. Сидоренко,
Л. Макарова. – 3тє вид. – К.: Навчальн.-методичн. центр "Консорціум з удосконалення менеджмент/освіти в
Україні", 2008. – 79 с.
2. Основи маркетинга; перекл. з англ. 4те видання. – М.: ТОВ "І.Д. Вільямс", 2008. – 774 с.
3. Media społecznościowe jako źródło absorpcji i dzielenia się informacją o produktach i ich oferentach przez
pokolenie Y/ Liwia Delińska, Sylwia Badowska, 2018. – 8 с. Режим доступу: https://clck.ru/UBYKp
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ВПЛИВ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
НА ЗМІНУ ФАЗ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Розвиток економіки на сьогоднішній день є дуже нестабільним, не рівномірним
процесом, який циклічно перебуває на різних стадіях та проходить різні фази розвитку. Саме
мінливість, циклічність економіки є однією із передумов, що забезпечує її прогресивний
розвиток. Трансформації економічних процесів відбуваються за рахунок зміни вподобань та
попиту населення, розвитку науки, появі та дифузії інновацій у різні сфери життєдіяльності
суспільства. В свою чергу, зміни в економічному секторі країни впливають на виникнення
нових тенденції в суспільстві, стимулюють розвиток науки та спонукають до нових інвестиційних залучень. Таке явище можемо назвати одним з проявів циклічності в економіці. На
кожній стадії економіка намагається адаптуватися до змін в загальному розвитку суспільства
та максимально наростити ефективність кожної галузі. Це є закономірним явищем, яке
відбувається у процесі руху від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в
цілому до іншої.
Протягом багатьох століть представники класичної економічної теорії, марксистської
теорії кейнсіанства, неокейнсіанства, а також представники нових напрямків неокласичної
школи досліджували циклічність економічного розвитку. Вагомий внесок у дослідження цього
питання здійснили відомі зарубіжні вчені: Дж. Акерлоф, А.В. Анікін, В. Джевонс, Й. Екерман,
К. Жугляр, Н. Калдор, А. Афталіон, Д. Канеман, Г. Кассель, Н.В. Бекетов, Дж. Гобсон,
Дм.М. Кейнс, М. Кондратьєв, С. Кузнець, Е. Хансен, Р. Харрод,К. Маркс, А. Маршал,
Дж. Міллс, Ж. Сісмонді, В.І. Пантін, В. Парето, В. Сміт, О. Тофлер, Р. Хоутрі, І. Фішер,
А. Шпітхоф, Й. Шумпетер та вітчизняні, серед яких слід відзначити В.І. Вернадського,
Т.В. Орєхову, Є.В. Савельєва, В.М. Геєця, Ю.В. Макогона, М.І. Туган-Барановського та ін.
Проблемам визначення особливостей сучасного циклічного розвитку та окремих фаз
економічного циклу присвячено роботи А. Єрохіної, О. Ілларіонова, Ю. Яковця.
Не зважаючи на те, що циклічність як економічну закономірність визнають не всі
вчені, аналіз реального стану підтверджує існування цього процесу. Процвітання змінюється
занепадом або панікою – показники національного доходу, зайнятості і виробництва падають; ціни і прибуток знижується; зростає безробіття тощо. У загальному виді цикл представляє собою результат коливання різних показників економічної активності. Врешті-решт
досягається критична точка і починається зворотній процес. Оскільки такий рух відбувається
хоча й нерівномірно, але безперервно, то він нагадує собою рух по спіралі. Основними
ознаками, які характеризують економічні цикли є тривалість циклу, а також його рушійні
сили, які зумовлюють генезис і механізм його проходження. Основними індикаторами фаз
циклу служать: рівень зайнятості, рівень безробіття, обсяг випуску продукції, оскільки
динаміка рівнів інфляції і процентної ставки може бути різною в залежності від факторів, які
спричинили спад.
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Так як основною метою глобальної економіки є стабілізація та нарощення її ефективності, а її досягнення прямо пропорційно залежить від збалансованої взаємодії різних
суб’єктів господарювання, то актуальною темою для дослідження є вивчення впливу на
економіку підприємств різних форм власності, переваги та недоліки кожної з них.
Розвиток економіки та формування її ринкової структури призвело до виникнення
різноманітних форм підприємств, які функціонують у всіх розвинених країнах. Кожна форма
власності підприємства має свої переваги та недоліки, а також по різному розвивається в
умовах циклічності економіки. До переваг ФОП належать економічна самостійність, свобода
і оперативність дій, високий безпосередній стимул до ефективного виробництва, низькі
організаційні витрати. Недоліками одноосібних володінь є передусім те, що їхніх власних
фінансових ресурсів недостатньо для швидкого розширення виробництва, а комерційні
структури не охоче надають їм кредити у достатніх розмірах. Багатоманітність обов'язків, які
покладаються на власника підприємства у виробничій, комерційній, технічній та інших сферах, нерідко призводить до помилкових рішень, які стають причиною не тільки значних витрат, а навіть і банкрутства. Через це одноосібні володіння у країнах з ринковою економікою
є досить поширеною і водночас найменш стійкою формою організації.
Частка товариств у ринковій економіці відносно невелика, але має ряд переваг перед
одноосібними володіннями, що виявляються у зростанні фінансових можливостей фірми
внаслідок об'єднання капіталів; зменшенні ризику банкрутства і створенні довіри у банків
для отримання кредиту; вдосконаленні управління в результаті розподілу управлінських
функцій між партнерами. Недоліками цієї форми організації є можливі розходження в
поглядах, інтересах партнерів, що ускладнює процес управління.
Особливість акціонерних товариств полягає в тому, що їхній капітал утворюється у
грошовій формі та поділяється на однакові за номінальною величиною і неподільні паї у
вигляді акцій. Цим вони відрізняються від партнерств (товариств)[1].
Засновниками корпорацій можуть бути юридичні та фізичні особи, які купують або
розподіляють акції між собою. Той, хто акумулює більшу кількість акцій, які мають право
голосу, на загальних зборах, що є вищим органом управління акціонерних товариств, обирає
керівні та контролюючі органи (раду директорів, правління, ревізійну комісію тощо).
На практиці ж рішення приймає невелика група акціонерів, які володіють контрольним пакетом акцій. Останній становить не 50 відсотків + 1 акція, що голосують, а набагато
менше. Це зумовлено тим, що у великих акціонерних товариствах акції "розпорошені" серед
багатьох власників, які володіють мізерним пакетом [2].
У країнах з ринковою економікою помітна роль в економічному житті належить
фінансово-промисловим групам. Вони здійснюють контроль за виробничорозподільчим
циклом з одного центру. Це дає можливість сформувати потужні виробничі комплекси, які
здатні конкурувати з найбільшими світовими компаніями. Недолік їх полягає у створенні
монополії, що потребує застосування методів антимонопольного регулювання[2].
Державні підприємства засновані на державній власності, яка має два рівні: загальнодержавний і комунальний. Відповідно функціонують і два види підприємств. Майном і виробничо-комерційною діяльністю загальнодержавних підприємств розпоряджається вищий
орган державної влади. Комунальні підприємства є власністю адміністративно-територіальних одиниць влади, які використовують їхній потенціал у своїх власних інтересах. як правило, у державному секторі знаходяться підприємства, що виробляють продукцію, широко
доступну для населення або капіталомістку, яка не може бути прибутковою, проте конче
потрібна для технічного та технологічного зміцнення виробничого і наукового потенціалу
країни. Саме тому практично в усіх промислово розвинених країнах державні підприємства
здебільшого є низько ефективними, і спостерігається тенденція до скорочення їхньої чисельності.
Отже, можемо виділити основні фактори, які залежно форм власності підприємств
впливають на рівень та життєвий цикл економіки:
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1) величина податків (для товариств розмір податків значно перевищує їх величину,
ніж для фізичних осіб підприємців);
2) фінансова стабільність, чим стабільніше підприємство, тим більш воно незалежне
від несподіваної зміни ринкової кон’юнктури і, отже, тим менший ризик банкрутства та
більший рівень впливу на розвиток регіону і функціонування залежних від нього підприємств;
3) соціальна захищеність працівників і забезпечення їх зайнятості, що зменшує рівень
безробіття. Цей фактор тісно пов’язаний з попереднім, так як лише фінансове стабільне
підприємство може дозволити собі якісно вести кадрову справу та забезпечити повноцінний
соціальний захист для своїх працівників. Також законодавством передбачено певні обмеження для кількості працевлаштованих осіб, тому товариства та підприємства державної форми
власності мають певну перевагу над фізичними особами-підприємцями.
4) інвестиційна привабливість (ефективне функціонування підприємств, що забезпечує розвиток відповідних регіонів підвищує їх інвестиційну привабливість, відповідно,
ефективний розвиток державних підприємств сприятиме залученню інвестицій у національну економіку; підтримання діяльності одних підприємств необхідними результатами діяльності підприємств інших галузей зумовлює формування стійких інтеграційних кластерів, які
підвищують привабливість певних регіонів, що спричинює необхідність з боку держави для
підвищення національної конкурентоспроможності сприяти конкретним інтеграційним
об’єднанням);
5) акумулювання інновацій більш притаманне підприємствам державної форми власності та підприємствам окремих галузей, де проводяться відповідні дослідження та наукові
відкриття.
Аналізуючи вплив організаційно-правової форми на ефективність та стабільність національної економіки, можемо зробити висновки, що кожна з них має свої переваги та
недоліки, які по-своєму впливають на тривалість певного циклу. З метою ефективного розвитку економіки країни відповідні органи влади повинні забезпечувати збалансоване функціонування і взаємозв’язок підприємств різних форм, галузей та напрямків діяльності залежно основних факторів, які є вирішальними в процесі можливого впливу на тривалість певного економічного циклу відповідного регіону в межах сформованих стратегічних орієнтирів
держави.
1. Особливості акціонерних товариств [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://pidru4niki.com/1842112052806/ekonomika/osoblivosti_aktsionernih_tovaristv.
2. Види підприємств: за формою власності, за розміром, за сферою діяльності. Реферат [Електронний
ресурс]. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/21583/.
3. Пшик Б.І. Фінансова стабільність: сутність та особливості прояву / Б. І. Пшик // Вісник СевНТУ.
Серія «Економіка і фінанси«. – 2013. – № 138. – С. 91–96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Vsntue_2013_138_16.pdf.

Туболець І.І.
к.е.н., доц.
Хамула Д.Д.
студент
Університет митної справи та фінансів
МОЖЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Соціальні підприємства починають все більше розвиватися та поширюватися в нашій
країні саме через їх дієву систему засобів подолання соціальних проблем.
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Соціальне підприємництво – це така діяльність суб’єкта господарювання, ціллю якої є
виробництво соціально вагомого продукту чи послуги, а також діяльність, що направлена на
певні інноваційні покращення соціальних проблем населення країни[1]. Цей вид діяльності,
суміщає в собі як і соціальні направленості щодо забезпечення соціальних потреб суспільства, так і складові традиційного бізнесу.
Так як у сучасних умовах розвитку нашої країни є досить велика кількість соціально
незахищених верств населення та висока ймовірність все частішого виникнення соціальних
ризиків у різних категоріях населення, є важливим надання можливостей для створення та
розвитку соціальних підприємств задля встановлення соціальної рівноваги та стимулювання
економічного розвитку. Вивчення низки можливостей та шляхів розвитку саме соціального
підприємства в Україні є актуальним, адже врегулювання та вирішення соціальних труднощів у суспільстві вже припиняє бути повною відповідальністю держави та частково деякі
проблеми можуть вирішуватися із залученням соціальних підприємств. Чим більш професійно та якісно вони будуть працювати та розвиватися, тим краще будуть врегульовуватися питання з безробіття, соціального захисту, активного залучення громадян до роботи
та розвитку суспільства загалом.
Розглянемо можливості розвитку соціальних підприємств, що позитивно позначаються на їх поширенні в Україні:
1. Соціальні підприємства виникають та розвиваються як нібито відповідь на певне
нелегке економічне становище, оскільки неналежне державне фінансування у соціальній
сфері підштовхує місцеві громади бути більш ініціативними та самим впроваджувати нові
інновації з метою врегулювання проблем. Отже, як тільки місцева влада вдосконалить та забезпечить комфортні умови для ведення соціального бізнесу, то, як наслідок, значне поповнення місцевого бюджету, вагоме падіння рівня безробіття та загалом поступове процвітання
громади буде гарантовано.
2. Оскільки пряме регулювання соціального підприємства на законодавчому рівні
відсутнє, виникає можливість обирати для нього максимально кращу та вигідну організаційноправову форму та специфіку оподаткування.
3. Можливість задіяти у соціальному підприємстві такі групи населення, які у класичному бізнесі не є затребуванні. До таких відносяться: особи з інвалідністю, багатодітні сім’ї,
колишні ув’язнені, внутрішньо-переміщені особи та інші.
4. Можливість відновлення та використання старих будівель, які належать громадам
та взагалі ніяким чином ними не використовуються через поганий стан та нестачу коштів для
реконструкції таких приміщень та споруд. Наприклад, у зарубіжних країнах часто використовується така практика відтворення непрацюючих будівель задля створення реальних підприємств, або ж офісів, до яких працевлаштовують соціально незахищених верств населення,
а дохід націлюється на врегулювання місцевих проблем.
5. За останні роки в Україні поведінка споживання населення помітно змінилася. Це
проявляється у зацікавленні та зверненні уваги людей не тільки на ціну, а безпосередньо ще і
на країну, що виробляє продукт чи надає послугу, склад товару, його екологічний та соціальний зміст та складові. Саме це бажання людини у сучасному суспільстві мати хоч маленький
взаємозв’язок із соціальною складовою та усвідомлення нею свого особистого вкладу у
доброчинність стає змістовною причиною ефективного розвитку соціального підприємства.
6. В Україні соціальному підприємству у його розвитку можуть допомогти та підтримати деякі Міністерства, а саме у його організації, міжнародні фонди та організації, що
допоможуть з фінансовою частиною, а також установи та програми, що можуть супроводжувати в різних напрямках, а також допомагати у залученні інвестицій [2].
Щодо шляхів розвитку соціальних підприємств в нашій країні, то зауважимо, що
необхідним є впровадження таких заходів:
− Формування унікальної інформативної мережі, де б відображався повний список
усіх соціальних підприємств, разом із даними щодо їх функціонування, продукції,
діяльності, ефективності їх роботи. Через таку мережу значно легшим буде особі,
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яка цікавиться соціальною сферою, знайти повну інформацію про підприємства,
значно полегшить пошук вільних вакансій саме у цій сфері для зацікавлених у
цьому осіб, а також позитивно вплине на ефективну взаємодію між підприємцями.
− Розроблення та впровадження у законодавство України закону щодо соціального
підприємництва. Це дозволить більш чітко визначати певні межі у формуванні,
фінансуванні та розвитку соціального підприємства.
− Об’єднання різноманітних соціальних підприємств задля практичного обмінювання навичками та вміннями, а також досвідом один одного. Також, такий обмін
позитивно вплине на створення та розвиток сприятливої державної політики.
− Ще більше активне використання іноземних інвестицій, що допоможуть запровадити модернізовані методи виробництва. Також, періодична участь у конкурсах,
конференціях та інших організованих заходах для отримання грантів.
− Поширення різноманітних навчальних курсів, зустрічей та конференцій з підприємцями, установами та організаціями на тему соціального підприємництва задля
збільшення інформації щодо нього, розбору цілей та напрямів діяльності.
Отже, розвиток соціальних підприємств у наш час має значно поліпшити ситуації, які
пов’язані із соціальними проблемами у суспільстві, так як саме вони значно покращують
процвітання місцевих громад, забезпечують нові робочі місця особам, яким значно важче
знайти роботу у звичайному традиційному підприємстві, а також підвищують активність
мешканців громади, міста та усієї країни. Однак, недостатність досвіду та не швидкий
процес становлення соціальних підприємств в країні вимагає допомоги бізнес-середовища та
держави, а також, встановлення діючої законодавчої бази на базі пільгової системи оподаткування. Усі ці дії та заходи допоможуть підвищити можливості для ефективного розвитку
соціальних підприємств в Україні.
1. Галушка З. І. Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні.
Вісник серія «Економіка». Київ: ВПЦ "Київський національний університет" №148, 2013. С. 15-16.
2. Соціальне підприємництво. Бізнес-модель. Реєстрація. Оподаткування. / Долуда Л., Назарук В.,
Кірсанова Ю. Київ, ТОВ «Агентство «Україна», 2017. 92 с.
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КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУР
А. НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ АГРАРНОЇ КОМПАНІЇ «ІМК»
Капітал як основоположна економічна категорія економіки виступає першочерговим
фактором виробництва, оцінює ресурси підприємства в розрізі фінансів та задовольняє інтереси не тільки окремих власників чи персоналу, а й держави в цілому. Поняття економічної
категорії «капітал» є багатогранним та всеохоплюючим, що підтверджується у працях відомих вчених економістів, таких як К. Маркс, «Капітал», Дж. Гікс «Вартість і капітал», Є. БемБаверк «Капітал і прибуток», » І. Фішер «Природа капіталу і прибутку». У своїх дослідженнях вони розглядали ринкове господарство як капіталістичну систему. Проте, на сьогоднішній день, незважаючи на велику кількість трактувань суті капіталу як економічної категорії
та фундаментального аналізу щодо цього питання, економісти не дійшли єдиного визначення
цієї компоненти економічних відносин. Попри багатоаспектність поняття суті капіталу існує
положення, яке об’єднує трактування всіх науковців: капітал повинен приносити дохід.
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Структура капіталу має вагомий вплив на фінансову, операційну та інвестиційну діяльність будь-якого підприємства. Від структурної складової капіталу залежить рівень фінансових показників функціонування компанії: рентабельність активів та власного капіталу,
співвідношення рівнів прибутковості та ризику в контексті процесу розвитку підприємства,
коефіцієнти платоспроможності та фінансової стійкості.
Для того, щоб підприємство, не залежно від форми власності, мало змогу здійснювати
господарську діяльність є за необхідне створення власного капіталу та його фіксація в
документах певних установ та регістрах обліку. Формування капіталу має на меті не тільки
задовольнити потребу в придбанні активів, а оптимізувати його структуру задля раціонального та ефективного використання.
Існує класифікаційна структура видів капіталу (табл.1).
Таблиця 1
Класифікація капіталу
Класифікаційні ознаки
За джерелом формування
За формою надходження
За характером
використання у
господарському процесі
За метою використання

Види капіталу
– власний капітал (належить підприємству на правах власності);
– залучений капітал (не належить підприємству, але знаходиться у його
розпорядженні тимчасово на безоплатній основі).
– грошовий капітал (у грошовій формі);
– виробничий капітал (інвестований у виробничі активи);
– товарний капітал (у товарній формі).
– працюючий капітал (бере участь у формуванні доходів);
– непрацюючий капітал (не дере участі у формуванні доходів).
– інвестиційний капітал (використовується з метою збільшення підприємницьких можливостей);
– інноваційний капітал (використовується з метою реалізації інноваційного
проекту).

Джерело: [1]

Таке розмаїття класифікаційних ознак капіталу підкреслює його вагому роль в ринковій системі господарювання, зокрема у підприємницькій діяльності. Важливим аспектом у
діяльності підприємства є оптимізація структури капіталу, яка може бути досягнута декількома шляхами: оптимізація активів, врахування рівня прибутковості і фінансових ризиків,
дослідження вартості окремих елементів капіталу. Варто звернути увагу на той факт, що
досягнення конкурентоспроможності продукції на ринку можливе лише за модернізації його
форми управління.
Проведемо аналіз структури капіталу української агрокомпанії «ІМК: інновації, менеджмент, команда» у період 2017-2019 роки.
Таблиця 2
Аналіз капіталу агрокомпанії «ІМК» у період 2017-2019 роки,
тис. грн.

Пасив
Власний капітал
Довгострокові
зобов’язання і
забезпечення

2019

5013,2
2896,0
860,8

5517,3
3359,0
523,8

8306,6
3707,6
2606,6
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3293,4
811,6
1745,8

165,7%
128,0%
302,8%

2789,3
348,6
2082,9

Темп
росту,%

2018

Відхилення 2019
до 2018 (+,–)
Абсолютне +-

2017

Темп
росту,%

Показник

Абсолютне +-

Відхилення 2019
до 2017 (+,–)

150,6%
110,4%
497,7%

Поточні зобов’язання
і забезпечення

1256,3

1634,6

1992,4

736,0

158,6%

357,8

121,9%

Джерело:[2]

Основним джерелом капіталу підприємства «ІМК» є власний капітал, розмір якого у
2019 р. у порівнянні з 2018 р. збільшився на 348,6 тис. грн. (10,4%), а у порівнянні з 2017 р.
збільшився на 811,6 тис. грн. (28,0%). Довгострокові зобов’язання і забезпечення у 2019 р. у
порівнянні з 2018 р. збільшились на 2082,9 тис. грн. (397,6%), а у порівнянні з 2017 р. – на
1745,8 тис. грн. відповідно (202,8%). Поточні зобов’язання і забезпечення у 2019 р. у
порівнянні з 2018 р. збільшились на 357,8 тис. грн. (21,9 %), а у порівнянні з 2017 р. – на
736,0 тис. грн. відповідно (58,6 %). Питома вага власного капіталу підприємства «ІМК» протягом досліджуваного періоду зменшилася з 57,8 % у 2017 р. до 44,6 % у 2019 р. Відповідно
питома вага довгострокових зобов’язань і забезпечень збільшилась з 17,2 % у 2017 р. до 31,4 % у
2019 р., а питома вага поточних зобов’язань і забезпечень знизилась з 25,1 % у 2017 р. до
24,0 % у 2019 р.
Дані проведеного аналізу свідчать про те, що за сучасних умов нестабільності, агропідприємство «ІМК» збільшило свою заборгованість, що з одного боку погано відображається на процесі функціонування підприємства. З іншого боку, зростання обсягів довгострокових зобов'язань свідчить про довіру інвесторів, що означає стабільність, надійність та
прибутковість агрокомпанії.
Отже, проведене дослідження дає змогу стверджувати, що капітал є найвагомішим
поняттям у сфері функціонування підприємства, зокрема його розвитку.
1. Міценко Н.Г. Економіка підприємства: теорія і практикум: навч. посіб. / Н.Г. Міценко. – К.: Ліра–
К, 2014. – 688 с.
2. Фінансова звітність компанії «ІМК». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://imcagro.com.ua/ua/dlya-investorov/financial-reports
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ПОТЕНЦІАЛ РІЗНОМАНІТНОСТІ В РОЗВИТКУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
В ринковому економічному просторі однією з визначальних характеристик
ефективності діяльності суб’єкта господарювання (підприємства, фірми, інтегрованої бізнессистеми) є його конкурентоспроможність. Вона є основою стійкого динамічного зростання
учасника ринку в середовищі конкурентів, що важливо як з позицій власників бізнесу
(реалізується їх приватний економічний інтерес), так і з погляду інтересів усього суспільства
– у вигляді задоволення певних суспільних потреб та у вигляді податків, які сплачує бізнес в
державний бюджет і бюджети територіальних громад. І зростання масштабів діяльності
конкурентоспроможного підприємства тягне за собою створення нових робочих місць, а
значить – сприяє зростанню доходів місцевих жителів і вирішенню їх соціальних проблем.
Тобто, формується додатковий ресурс для загального соціально-економічного розвитку.
З огляду на важливість і нагальність проблеми конкурентоспроможності для сучасних
підприємств, які хочуть зберегти своє місце на ринку або утвердитись на ньому, багато
науковців прагнуть зробити свій внесок у її вирішення. Зокрема, різного роду прикладні
рекомендації організаційно-методичного чи галузевого характеру наводять у своїх працях
Г. Азоєв, О.Альохіна, І. Белоусов, О.Дикий, О. Кузьмін, В. Нижник, Г. Олехнович, П. Перерва,
Л. Піддубна, В. Стадник, Н. Тарнавська і багато ін. Проте здебільшого науковці розробляли
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свої рекомендації в контексті моделі конкурентних сил М. Портера, не приділяючи достатньо уваги специфіці загального конкурентного середовища, яке склалось в країні. Однак
ця специфіка суттєво впливає як на появу точок кристалізації бізнесу (його зародження), так
і на динаміку і вектори його розвитку. Зважаючи на негативну економічну динаміку України
в останні роки очевидно, що конкурентне середовище в нашій країні необхідно удосконалювати, наповнюючи його елементами, що стимулюють розвиток малих і середніх підприємницьких структур.
Конкурентне середовище є результатом і умовами взаємодії великої кількості суб’єктів ринку, що визначають рівень економічного суперництва і можливість впливу окремих
економічних агентів на загальну ситуацію на ринку. Очевидно, що воно відрізняється на різних ринках, оскільки серед чинників, що його формують, велике значення мають умови
взаємодії і на глобальному ринку вони є іншими, ніж на локальних [1]. Доцільно вибудувати
таке середовище взаємодії суб’єктів ринку, коли вони підпорядковуватимуться однаковим
правилам економічної поведінки, що в стратегічній перспективі дозволить досягати найбільш прийнятних для усього суспільства результатів. Авторська позиція полягає в тому, що
воно може бути побудоване лише за умови збільшення у ньому так званих «інклюзивних»
інститутів, які сприяють участі в економічних відносинах з можливістю отримання прибутку
якщо не всіх, то більшості громадян країни [2]. У розвинених економіках такі інститути містять не тільки податкові преференції для малого бізнесу, а організаційно і фінансово підтримують соціальну активність членів суспільства у їх прагненні до нових знань і започаткуванні нових видів діяльності (так званих стартапів). Наприклад, в Китаї необхідну фінансову
і організаційну підтримку має фактично кожна інноваційна ідея, оформлена у вигляді бізнесплану – і це дало надзвичайно сильний поштовх підприємництву в найрізноманітніших
сферах діяльності. В Україні ж навіть не всі малі підприємства змогли отримати фінансову
допомогу через пандемію COVID-19.
У найбільш скрутному становищі внаслідок перманентних локдаунів опинились підприємства індустрії гостинності. У цій індустрії найбільшу частку займають малі підприємства, які конкурують між собою за клієнтів – як безпосередньо на локальному споживчому
ринку, так і на ринку аутсорсингових послуг, інтегруючись у довші ланцюжки створення
споживчої цінності. Зважаючи на стрімкий розвиток споживчих потреб в сучасній індустрії
гостинності, у ній прагнуть віднайти свою ринкову нішу багато економічних акторів – через
створення нової споживчої цінності. Якщо новий продукт чи послуга буде вдало позиційовано на ринку, а їх виробництво підкріпиться необхідними інвестиціями – потенційні
ринкові ніші можуть стати перспективним напрямом розвитку малого бізнесу і його зростання. Водночас правила гри на таких ринках зазвичай диктують потужні гравці, які легко
долають конкурентів-початківців, пропонуючи споживачам товари з привабливішим співвідношенням ціна/якість. Тим більше, що різке обмеження соціальної мобільності внаслідок
пандемії COVID-19 критично вплинуло на можливості малих підприємств підтримувати
свою діяльність хоча б на рівні простого відтворення. Для збереження своєї життєздатності
їм необхідно шукати нові підходи до споживачів, орієнтуючись на реальний і потенційний
попит, розширюючи спектр індивідуальних характеристик товарів і послуг, наповнюючи їх
новим змістом і використовуючи можливості інформаційних технологій для їх позиціювання
на ринку, просування у і збуту.
В реаліях сьогодення постійне урізноманітнення факторів функціонування, зокрема
залучення до своєї діяльності ресурсів різної природи, урізноманітнення способів їх комбінації в виробничих та управлінських процесах та постійна ідентифікація відмінностей в
перевагах споживачів певного сегменту ринку з метою урізноманітнення асортименту товарів або послуг та створення для них нових споживчих цінностей може стати єдино правильною концепцією ведення бізнесу. В результаті такого урізноманітнення сучасні малі і середні
підприємства індустрії гостинності мають можливість сформувати для себе так званий
потенціал різноманітності, який і стане основним джерелом їх конкурентних переваг в
умовах жорсткої конкуренції.
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Потенціал різноманітності у наукових джерелах трактують як «сукупність правил та
норм взаємодії економічних агентів, які створюють умови для ефективного використання в
різних процесах і організаційних формах їх комбінування усього розмаїття ресурсних можливостей, необхідних для здійснення різноманітних видів економічної діяльності, спрямованих на задоволення усього комплексу суспільних потреб у відповідному соціоекономічному контексті» [3, с.93].В індустрії гостинності цей потенціал формується шляхом побудови динамічної (тобто такої, що може постійно змінюватися – відповідно до нових вимог
ринку) бізнес-системи, яка здатна урізноманітнювати склад і форму надання послуги. І не
лише з метою максимізації споживчої цінності послуг готельно-ресторанного бізнесу, а й для
зменшення ризиків порушення вигідності партнерства, що важливо для стратегічного
розвитку партнерської мережі з урахуванням перспективних технологій роботи з клієнтами і
вдосконалення процесів ведення бізнесу. Водночас це дає змогу своєчасно виявити так звані
«стратегічні вікна» в зміні споживчих потреб і співвіднести з ними можливості бізнес-мережі
їх «заповнити» своїми пропозиціями швидше, ніж конкуренти.
1. Дикий О.В. Вплив глобалізації бізнесу на формування конкурентного середовища підприємства.
Культура народов Причерноморья, 2006. № 78, С.24-28.
2. Acemoglu D., Robinson J. A. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. New
York: Crown Business, 2012. 529 р.
3. Менеджмент різноманітності в розвитку конкурентоспроможності промислових корпорацій:
моногр. / За ред. В.В. Стадник. Хмельницький: ПП А.С. Гонта, 2017. 350 с.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Мотивація персоналу – найважливіший елемент формування ефективної продуктивності праці, тому вона є основою трудового потенціалу працівника, тобто всієї сукупності
властивостей, які впливають на виробничу діяльність [4]. Мотивація відіграє рушійну роль,
що визначає, які здібності та в якій мірі працівник буде розвивати та використовувати в
процесі роботи, для її вдосконалення та в результаті – збільшення прибутків підприємства.
Сучасні умови праці на вітчизняному ринку характеризуються потребою в зміні системи
управління на підприємствах. Найчастіше на українських підприємствах використовується
матеріальний метод мотивації персоналу, заснований на оплаті фіксованих посадових
окладів та ставок. Цей метод мотивації характерний для України через історично обумовлені
факти. В радянському союзі панував адміністративно-командний порядок господарювання, в
якому спостерігалися певні диспропорції між розмірами оплати та результатами праці
робітників підприємства [3,с.214]. Тому, адміністративно-командний порядок господарювання припинив виконувати свою мотиваційну функцію.
На міжнародному ринку метод мотивації, заснований на оплаті фіксованих ставок та
окладів, давно визнали мало дієвим, адже цього недостатньо для ефективного заохочення.
Працівник може виконати поставлене завдання лише на 10% ефективності від того, як міг би
це зробити, будучи замотивованим [2, с.189].
Доцільним на вітчизняних підприємствах буде спрямовувати мотиваційну діяльність
на покращення бази нематеріального стимулювання персоналу. Адже, в час світової кризи,
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швидкого технологічного розвитку, війни на сході України, пандемії та інших проблем, люди
часто піддаються стресу. Підприємство повинне дбати про психологічний та емоційний стан
своїх співробітників. Для цього потрібно вдосконалити систему менеджменту на більшості вітчизняних підприємств і використовувати на них більше нематеріальних стимулів для зменшення
стресових ситуацій, щоб люди працювали в максимально комфортних умовах.
Досвід американської системи мотивації персоналу підтверджує, якими саме способами можна досягти успішного управління персоналом. Американська мотиваційна система
базується не лише на матеріальних засадах, таких як отримання вищих зарплат, а і на
нематеріальних [1, с.87]. Основні нематеріальні цінності за кордоном: надійність робочого
місця, досягнення особистих цілей, бажання взяти на себе ініціативу та відповідальність,
прагнення до саморозвитку та навчання.
У сучасних умовах вітчизняного ринку зростає роль нематеріальної мотивації. Вона
прямо впливає на продуктивність праці, ефективність виробництва та конкурентоспроможність підприємства. Успішна реалізація нематеріальних факторів визначається прагненням персоналу до продуктивної, якісної та творчої праці[2,с.190]. Тоді ефективніше
відбувається формування та впровадження нових методів, отримання знань та розвиток
вмінь, які в сукупності генерують позитивний результат.
Отже, найважливішим елементом продуктивності праці є мотивація. Від ефективності
використання цього елементу менеджменту, прямо залежить економічний та соціальний стан
підприємства.
Сьогодні методи мотивації праці в умовах сучасної економіки України недостатньо
розвинені. Низький рівень заробітної плати, швидкі зміни стандартів та норм, потреба
відповідати вимогам європейського ринку – це проблеми, які стоять на рівні з проблемою
мотивації в Україні та є взаємозалежними. Успішним для вітчизняних підприємств буде
погляд і наслідування американської мотиваційної системи.
1. Гривківська О. В. Мотивація персоналу в зарубіжних компаніях. Актуальні проблеми економіки.
2019. С. 86–91.
2. Грідін О.В. Ефективне управління персоналом як запорука успішного розвитку організації // тези
доповіді. Харків, 2019. С. 189–191.
3. Долішній І.М. Мотивація персоналу як об’єкт управління на підприємстві / І.М. Долішній, А.В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – Вип. 20.5. – С. 211–214.
4. Мотивація праці та організація заробітної плати: [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті:
https://studopedia.com.ua/motivatsiya.html.
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ПОРІВНЯННЯ ФАКТОРІВ УПРАВЛІННЯ ГРУПАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Актуальність теми дослідження. Сучасні відносини у сфері надання послуг та
правильного створення організацій, що можуть ефективно вести свою діяльність, охоплюють
низку соціальних та економічних питань та являють собою багатогранні теоретичні та
практичні проблеми. Саме тому для дослідження основ ефективного управління групами
виникає об’єктивна необхідність у вивченні факторів впливу на ефективність управлінні
групами та структурами організацій менеджменту.
Мета дослідження: аналіз та порівняння вивчених факторів, вплив яких визначає
рівень ефективності управління групами.
Аналіз досліджень з даної теми. Дослідження концептуальних підходів до формування
економічної категорії «ефективність управління» розглянуто у працях Гуралюк А. Г. , Хміль Ф.
І.Р.Фалмером. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Основні напрями групування факторів впливу
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на ефективність управління розглянуто у працях О. С. Виханського, Фатхутдінова Р. А. ,
Румянцевої З. П. Грішнова О.А., Наумова О.О., Базаров Т. Ю. Також питання управління
групами піднімали багато інших спеціалістів в різних сферах науки: Донцов А.І, ОрбанЛембрик Л.Е, Гірняк О.М., Лазановський П.П
Виклад матеріалу дослідження. Проблема визначення ефективності управління групами та пошуку шляхів її підвищення є складною. Адже будь-яке управління групами на
підприємстві є відкритою системою, що функціонує у межах впливу багатьох факторів. Так
низка факторів створює певні можливості, своєчасне використання яких дозволить підвищити
ефективність управління групами. Деякі фактори навпаки створюють загрози існуванню
групами. Мінімізація таких загроз є першочерговою метою для ефективного управління [2].
Групою є дві особи або більше, які взаємодіють одна з одною таким чином, що кожна особа
здійснює вплив на інші та, одночасно, знаходиться під впливом інших осіб.
Вважають, група з 5-9 осіб найменш конфліктна і найбільш оперативна. У групі, яку
складають менше п'яти осіб, творчий потенціал знижується, що зумовлено не лише зменшенням
кількості ідей, а й відмовою від ризикованих рішень, оскільки відповідальність за прийняті
рішення стає більш персоніфікованою. Групу, у якій більше 9 осіб складно координувати, її
члени можуть відчувати труднощі у висловленні та обґрунтуванні своїх думок перед іншими, що
негативно позначається на вивченні проблем, які не мають однозначного вирішення. Крім того,
збільшення кількості людей у групі посилює тенденцію до ухиляння від роботи, з'являються
неформальні угрупування, дії і наміри яких часто є суперечливими [5].
Розглянемо характеристики групи (табл. 1).
Таблиця 1
Характеристики групи
Фактори і
показники
Розмір групи
Склад групи
Групова
поведінка
Згуртованість
Групова
одностайність
Конфліктність
Статус членів
групи
Ролі членів
групи

Рекомендації
Ідеальна група 5-9 чоловік. Збільшення розміру групи веде до її неформального розподілу
і складнощів в управлінні.
Ступінь подібності особистостей і точок зору при прийнятті рішень. Рекомендують, щоб
група складалась з неподібних особистостей.
Наявність певних правил і норм поведінки, яких рекомендують дотримуватись, щоб
уникнути виникнення конфліктних ситуацій.
Міра тяжіння членів групи один до одного і до групи в цілому. Позитивна
Тенденція до придушування окремою особистістю різних поглядів членів групи.
Негативна
Можливість виникнення внутрігрупових спорів і конфліктів. Використовуються різні
методи управління конфліктною ситуацією.
Старшинство в посаді, назва посади, розміщення кабінету, освіта, соціальний талант,
інформованість і накопичений досвід. Позитивний і негативний вплив статус окремих осіб
на членів групи і групу в цілому.
Характер поведінки кожного члена групи. Цільові, підтримуючі, негативні ролі.

Джерело: згруповано автором з використанням [1; 3].

Управління групами слід здійснювати на засадах застосування загальних функцій
менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання.
Обов'язковим елементом функціонування всіх груп є збори [7].
Процес формування груп включає 6 стадій. Перехід до кожної наступної означає підвищення рівня зрілості групи і характеризується більшою продуктивністю (табл. 2).
Таблиця 2
Процес формування груп
Стадія
Орієнтація

Задача
«Зламати кригу»

Характеристика
Високий рівень спілкування здійснюється в умовах
невизначеності цілей і влади. Члени групи готові прийняти
лідерство.
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Конфлікт і
виклик
Спілкування
Ілюзія
Розчарування
Сприйняття

Уявлення про розподіл робіт
і влади в групі
Поява нового оригінального
лідера або консенсус влади
Ілюзорне відчуття гармонії

Значна частина груп завершує існування через емоційну та
політичну боротьбу

Пошук кращих дій
Ролі у групі поділяються
усвідомлено

Співставлення сильних та слабких сторін кожного члена групи

Відносно нетривалий
Можливість простого вирішення всіх проблем

Досягається більша продуктивність

Джерело: згруповано автором з використанням [4].

Групи в організації створюються за різними ознаками і різними засобами. У
відповідності з цим визначають два основні типи груп: формальні і неформальні групи [6].
Висновки. Якщо від колективу очікують, що він продемонструє оптимальну продуктивність і його члени добре почуваються в групі, то за логікою речей повинні бути виконані
наступні умови, які можна визначити, як ознаки ефективної групи.
1. Вся необхідна для виконання роботи інформація надходить у неспотвореному
вигляді і оперативно досягає того співробітника, котрий її потребує.
2. Всі учасники усвідомлюють загальну мету і прагнуть до її досягнення.
3. Всі наявні в групі резерви оптимально використовуються.
4. Всі слабкості і недоліки швидко виявляються і усуваються.
5. Всіляко мотивується продуктивність праці.
6. Із усіх допущених помилок беруть уроки.
7. Зовнішні ініціатива, допомога, ідеї, енергія інтегруються в процеси групи.
8. Труднощі одного члена групи фіксуються й компенсуються.
9. Всі члени групи затребувані.
10. Оптимально здійснюється оволодіння новою ситуацією.
1. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: посібник. Київ : Академвидав. 2003. 124 с.
2. Лемберт Т. Ключові проблеми керівника. 50 перевірених способів вирішення проблем: Пер. а англ.
Київ : Всеувито, Наукова думка, 2001. 254 с.
3. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: навч. посіб. Київ :
Магнолія плюс, Львів : Новий світ-2000. 2003. 135 с.
4. Донцов А.І. Психологія колективу: методологічні проблеми дослідження. Київ. 2015. 32 с.
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ROLE OF MODERN IT IN INCREASING INVESTMENT ACTIVITIES
OF DOMESTIC ENTERPRISES
One of the main tasks of the economic system of any country is to ensure sustainable
economic growth. To achieve this goal effective investment is necessary.
Investment activity is an integral part of enterprise operation. It is aimed at ensuring its
efficient and stable functioning. Thus, investment is used for the expansion and development
production in the future; reproduction of the main production assets; technical improvement of
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technological level of labor and production; implementation of environmental protection measures
[1].
Information technology is an investment product, therefore it has to compete with other
areas of the company's activities for investment resources, which are usually limited. Investments in
information technology constitute a significant investment of funds [2]. Appropriate use of
investments, limited financial resources in a financial crisis put the question of choice of
information system and technologies before enterprises that provide the greatest economic benefits.
The decision of investing funds can help the company to gain new markets and get
competitive advantages over other business in the industry.
Competitive advantage on the market arises on the basis of providing consumers with
products that give more value for the same value (diversification) or provide equivalent value, but at
a lower cost (low costs).
The introduction of information technology is associated with capital investments into the
computer equipment purchase, project development, performance of preparatory work and training.
The fact that the company invests in information technology cannot guarantee tangible impact on
the efficiency of functioning.
To make a decision on investments in information technologies, any business needs to
consider success and risk factors, it is important to compare costs and results from financial and
organizational perspectives.
Investments in IT have positive consequences for the company only when intermediate
links – resources and funds – are directed into the right direction. Information technology costs
should be converted into relevant information resources. Proper use of such resources causes the
technology to start working.
Ukrainian IT companies have gained recognition thanks for their highly qualified
professionals and talents, their good technical education and the competitive value of their work.
Ukraine has become one of the leading countries according to the volume and capitalization of
markets in Eastern Europe in the service sector provided by companies with
technological
services. Large global companies trust Ukrainian service providers to maintenance their IT
processes and projects.
However, for the full recognition of Ukrainian companies is still to be fought, as the share of
Ukrainian IT in the world market today is only 1% [3]. Difficult business climate, biased perception
and ignorance of foreign investors about the development potential of the IT industry in Ukraine,
which actually covers all promising segments of the IT market in accordance with global trends,
hinders the attraction of capital, the opening of head offices of IT companies in Ukraine and the
presence of international experts and global companies here that could contribute to the further
expansion and development of the IT industry. Providing support to IT companies in advertising,
marketing and sales, as well as developing skills and abilities of IT professionals will help improve
the overall efficiency of the industry, as well as expand market and increase their awareness [4].
In connection with the active development of information technology, it is necessary to have
a clear idea of the ways of investing in IT, to know their features and be able to apply them in
practice. Effective investment in the IT sector involves taking into account all possible risks that are
specific due to a variety of project types.
To support the development of the IT industry, it will be necessary to provide targeted
efforts in various areas: development and securing the future in terms of qualified human resources;
increasing attractiveness of Ukraine as a place for foreign software development centers;
developing the country's ability to create products in addition to sales services.
The main strategic goal of the development of the information society in Ukraine is to accelerate
the development and implementation of the latest competitive information technologies in all spheres of
public life, in particular in the economy of Ukraine, which will increase the competitiveness of Ukraine.
For the successful development of the IT sphere of Ukraine, the state needs:
– to create transparent and stable rules for doing business;
– to guarantee business security;
– to promote the development of the domestic market, in particular, the food industry;
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– to provide high-quality training of professional staff for the IT sphere;
– to form a positive IT image of Ukraine;
– to create an adequate and healthy fiscal system.
So, for the effective development of the IT market in Ukraine the state must have a holistic
vision of the IT industry; allocation of the IT industry to the priority industry; government
incentives and support for industry development.
1. Черкез С. І. Застосування адаптивних методів прогнозування інвестиційної діяльності вітчизняних
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0
Індустріальна (промислова) революція ХХI століття швидко поширюється й кардинально змінює бізнес-моделі, механізми функціонування та інструменти управління діяльністю суб’єктів господарювання. Сучасні тренди Індустрії 4.0 формують нові інформаційні
відносини в суспільстві, активізують розбудову бізнес-процесів підприємств на інноваційних
засадах і визначають діджиталізацію як провідний драйвер трансформації економічної
поведінки та сталого розвитку суб’єктів підприємницької діяльності. Зазначене актуалізує
дослідження сутності та характерних ознак Індустрії 4.0 як нової парадигми інклюзивного
розвитку, що через злиття бізнесу, виробництва і суспільства з цифровими технологіями
призводить до формування стратегій адаптаційної поведінки економічних суб’єктів.
Виходячи зі змісту наукових робіт зарубіжних авторів [1; 2] визначено, що Індустрія
4.0 – це майбутнє глобального виробництва, яке об’єднує існуючі ідеї в новий ланцюжок
створення вартості, що відіграє вирішальну роль у трансформації існуючих ланцюгів створення вартості життєвого циклу товарів, одночасно розробляючи інноваційні послуги та продукти у промисловості, що передбачає підключення систем до речей, створюючи самоорганізацію та динамічний контроль всередині організації. Індустрія 4.0 описує майбутній сценарій
промислового виробництва, який характеризується аспектами нового рівня контролю, організації та трансформації всього ланцюжка доданої вартості із життєвим циклом продукції,
що призводить до вищої продуктивності та гнучкості. Складовими Індустрію 4.0 є інноваційні технологічні додатки та дослідження, зокрема: кіберфізичні системи (CPS); віртуалізація та децентралізація; відкриті мережі (Open Networks’ Building); сервітизація, а також
промисловий Інтернет, великі дані, хмарні технології, нанотехнології.
Характерною ознакою Індустрії 4.0 за свідченням [3-4]. є оцифрування інформації за
трьома векторами: 1) оцифровка та розширення інтеграції вертикальних та горизонтальних
ланцюгів створення вартості: розробка спеціальних продуктів, цифрових замовлень замовника, автоматична передача даних та інтегрованих систем обслуговування споживачів; 2) оцифрування пропозицій товарів і послуг: повний опис товару та пов’язаних з ним послуг через
інтелектуальні мережі; 3) впровадження інноваційних цифрових моделей бізнесу: високий
рівень взаємодії між системами та технологічними можливостями дозволяє розробити нові
та інтегровані цифрові рішення.
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Отже, застосування конкретної компоненти Індустрії 4.0 в залежності від об’єкту
цифровізації дозволить у швидкозмінному середовищі реалізувати поставлені цілі та завдання з формування стратегії адаптивної поведінки та досягнення бажаних параметрів
сталого розвитку на інноваційних засадах.
1. Umachandran K., Jurčić I., Della Corte V., Ferdinand-James D.S. Industry 4.0: The New Industrial
Revolution. Big data analytics for smart and connected cities. IGI Global. 2019. P. 138–156.
2.Tay S.I., Lee T.C., Hamid N.Z.A., Ahmad, A.N.A. An overview of industry 4.0: Definition, components, and
government initiatives. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 2018. №10. Vol.14.
P. 1379–1387.
3. Petrillo A., De Felice F., Cioffi R., Zomparelli F. Fourth industrial revolution: Current practices, challenges,
and
opportunities.
Digital
transformation
in
smart
manufacturing.
2018.
URL:
https://www.intechopen.com/books/digital-transformation-in-smart-manufacturing/fourth-industrial-revolution-currentpractices-challenges-and-opportuni ties
4. Savytska N., Chmil H., Hrabylnikova O., Pushkina O., Vakulich M. Behavioral Models for Ensuring the
Security of Functioning and Organizational Sustainability of the Enterprise. Journal of Security & Sustainability Issues.
2019. Vol. 9. No. 1. P. 63–76. http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(6)
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЖОРСТКИХ ОБМЕЖЕНЬ
Розвиток підприємств у умовах жорстких обмежень актуалізує проблему пошуку
ефективних інструментів забезпечення довгострокового успіху та подальшого існування.
Сучасні тенденції розвитку міжнародних ринків, а саме, перехід до циклічної економіки та
стрімке зростання значущості інновацій, зумовлюють необхідність використання ефективних
інструментів розвитку, що забезпечують ефективну діяльність підприємств.
Дослідженню проблем в управлінні розвитком підприємств присвячено ряд робіт
вітчизняних і зарубіжних науковців, а саме: С. Бушуєва, Н. Бушуєвої, В. Верби, Л. Мельника,
В. Рача, І. Чумаченка та ін. Теоретичні засади розвитку системи управління досліджені в
працях таких науковців, як Б. Андрушків, І. Ансофф, П. Друкер, Л. Мельник, Ю. Погорелов,
В. Пономаренко, О. Раєвнева, О. Тридід, Р. Фещур, Й. Шумпетер та ін. [1-8].
Незважаючи на чисельні наукові дослідження щодо побудови ефективних систем
управління, активне використання на підприємствах принципів проектного менеджменту,
переважна більшість практичних розробок сфокусована на підготовці бізнес-планів або
комерційних проектів підприємств. При цьому спостерігається недостатній рівень дослідження сфери проектного менеджменту, як проектне управління розвитком.
У сучасних умовах господарювання розвиток підприємств відбувається в умовах
перманентних змін бізнес-середовища, що потребує формування нових підходів до управління розвитком організацій та актуалізує дану проблематику. Сучасний проектний менеджмент дає можливість забезпечити сталий, а часом і революційний розвиток підприємств,
його збалансованість та керованість шляхом розроблення і впровадження інноваційних
програм розвитку.
В науковій літературі відзначається [1-7], що управління розвитком вітчизняних
підприємств не позбавлена певних недоліків, серед яких варто відмітити:
· відсутність програм розвитку;
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· неефективні оргструктури управління;
· незбалансований розвиток підприємств;
· неналежна мотивація працівників;
· пасивний розвиток організацій;
· неврахування інтересів стейкхолдерів;
· тощо.
В праці [2] управління розвитком підприємства розглядаєтьcя як циклічний процес,
що віддзеркалюється через виконання чотирьох основних функцій (прогнозування, організація і координування, стимулювання і активізація, моніторинг). Так, циклічність управління проектами сприятиме виникненню спадковості змін в процесі розвитку підприємства
[2], що в свою чергу позитивно вплине на конкурентну позицію та довгострокові перспективи розвитку.
Основна ціль управління розвитком підприємств пов’язана із підвищенням активності
виробничо-господарської діяльності підприємства, а також із досягненням значень показників, з допомогою яких відображаються економічні та соціальні цілі підприємства [1-8].
В умовах жорстких обмежень відповідно до Закону України “Про захист населення
від інфекційних хвороб” та постанови КМУ «Про встановлення карантину з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19»
діють ряд обмежень. Такі обмеження підштовхують підприємства активно змінювати формат
роботи працівників та впроваджувати нові підходи до управління.
Підприємства стикаються з такими проблемами в розвитку як:
· повна або часткова невизначеність умов господарювання;
· дистанційна робота працівників;
· непостійне постачання сировини та матеріалів;
· невмотивованість працівників;
· погіршення інвестиційних настроїв;
· тощо.
Управління розвитком підприємств в умовах жорстких обмежень дозволить
забезпечити довгостроковий успіх підприємств, що обумовлено необхідністю впровадження
у бізнесову практику нових ефективних управлінських інструментів та технологій.
1. Фещур Р.В. Управління соціально – економічним розвитком підприємств: методологія та
інструментарій: монографія / за наук. ред. проф. Фещура Р.В.; Національний університет «Львівська
політехніка». – Львів : Вид-во «Растр-7», 2016 – 226с.
2. Tymoshchuk, M., Terletska, V., Feshchur, R., Shyshkovskyi, S., Kopytko O. (2020). Model of partial
economic balance of the automobile products of Ukraine. Financial and credit activity-problems of theory and practice,
3 (34), 196-206.
3. Бушуєв С.Д. Інноваційні механізми управління програмами розвитку / С.Д. Бушуєв, Ярошенко Ф.О.,
М.Я. Азаров – Київ : Самміт-Книга, 2012. – 528с.
4. Марченко М. М. Проектний підхід в управлінні розвитком підприємства / М. М. Марченко //
Стратегія економічного розвитку України. – 2013. – № 32. – С. 30-37. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/seru_2013_32_6
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Кулиняк, Л. Р. Прийма, О. Г. Шпак // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / В.П.
Мікловда, М.І. Пітюлич, Н.М. Гапак. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2012. – Вип. 3 (37). – С. 55–58.
6. Школьний О. О. Управління результативним розвитком підприємств / О. О. Школьний // Вісник
ХНАУ. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 253-259. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2016_1_30
7. Мельник Л.Г. Фундаментальные основы развития / Л.Г. Мельник. – Сумы: ИТД «Университетская
книга», 2003. – 288 с.

268

Юдіна Н.В.
к.е.н., доцент
Сіменик В.С.
студент
Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Сучасні підприємства працюють в дуже динамічному середовищі, тому для забезпечення своєї конкурентоспроможності вони повинні бути гнучкими, швидко адаптовуватися до
постійних змін в макро-, мезо- і мікросередовищі. Економіка під час пандемії коронавірусу
COVID-19 висуває принципово нові вимоги до управління бізнесом [1]. Зокрема, стратегія
організації його діяльності сьогодні повинна включати елементи антикризового та нестандартного підприємництва та віддаленої комунікаційної діяльності в умовах інформаційного
суспільства. Одним з основних засобів конкурентної боротьби підприємства стає ефективна
система маркетингових комунікацій, яка характеризується широким застосуванням різних
комунікаційних інструментів. Уміння раціонально і ефективно організувати їх взаємодію
стає запорукою виживання під час пандемії і успіху компанії на ринку. Маркетингові комунікації відіграють все більш важливу роль в боротьбі за покупців, що обумовлено особливостями маркетингового середовища сучасного ринку.
Зазвичай вважається, що маркетингові комунікації являють собою лише просування
товару, що призводить до неправильного розуміння їх сутності і, отже, веде до необґрунтованого використання потенціалу маркетингових комунікацій у маркетинговій діяльності
компанії. Тому спочатку розберемо що таке маркетингові комунікації (МК).
Вивченням даного терміну займалось багато вчених. Так, Ф. Котлер трактував МК як
специфічне поєднання засобів реклами, особистого продажу, стимулювання збуту і зв'язків з
громадськістю, що застосовуються підприємством для досягнення рекламних і маркетингових цілей [5, с. 718]. Ф.І. Євдокимов та В.М. Гавва стверджували, що маркетингові комунікації потрібні для надання інформації покупцям про переваги та недоліки товару, що пропонується фірмою [4, с.199–208]. Т.Г. Діброва визначає інтегровані маркетингові комунікації
як сукупність методів і форм передачі інформації (реклама, особистий продаж, стимулювання збуту, паблік рілейшнз, прямий маркетинг тощо), спрямованих на обрану аудиторію, які
використовують для досягнення маркетингових цілей підприємства [3, с. 9]. С.С. Гаркавенко
зазначає, що маркетингові комунікації передбачають створення та підтримання постійних
зв’язків між фірмою і ринком з метою активізації продажу товарів і формування позитивного
іміджу шляхом інформування, переконання та нагадування про діяльність фірми [2, с. 409–
449]. Отже, проаналізувавши визначення різних авторів маркетингові комунікації можна
розглядати як заходи, спрямовані створювати довготривалий стратегічний зв’язок підприємства зі споживачами та зовнішнім середовищем. І такий зв'язок передбачає не тільки
просування конкретного товару підприємства, але й також побудову економічних відносин
між підприємством, брендом, товаром або товарами та споживачем, спільнотами, громадсь269

кістю, суспільством. У свою ж чергу інтегровану систему маркетингових комунікації варто
розглядати як стратегію об’єднання та координації всіх комунікаційних інструментів для
досягнення максимального ефекту від їх впливу.
Таким чином, за допомогою поєднання різних комунікаційних інструментів, має формуватися інтегрована система маркетингових комунікацій, яка, з одного боку, має виконувати стратегічні цілі, а з іншого боку, повинна гнучко та швидко адаптуватися до ринкової
ситуації. Взаємозв’язок маркетингових комунікаційних інструментів, урахування особливостей кожного з них, з метою високоефективного застосування для конкретних цільових
аудиторій, дасть змогу досягти як короткострокових, так і довгострокових маркетингових цілей підприємства. Якщо підприємство не може успішно реалізовувати маркетингову комунікаційну стратегію, воно перестає існувати. Щоб цього не сталося, при стратегічному
управлінні важливим аспектом є створення синергічної системи маркетингових комунікацій,
яка вирішить проблему спілкування з цільовою аудиторією.
Саме за допомогою системи маркетингових комунікацій підприємства зможуть отримати такі переваги у своїй діяльності:
-

стратегії розвитку підприємства, адаптовані під наміри дійсних і потенційних споживачів;
утримувати бажану позицію на ринку в певних умовах;
передбачення змін у зовнішньому середовищі;
залучення нової аудиторії;
утримання дійсних споживачів товарів;
підтримка зворотного зв’язку з споживачами;
реалізація захисних заходів від тиску конкурентів;
формування та підтримка лояльності споживачів;
Побудова та підвищення іміджу компанії на ринку.

Вибір оптимальних інструментів маркетингових комунікацій та забезпечення їх
раціонального поєднання може здійснюватися за загальними критеріями, такими як: можливість цільового поширення комунікацій, асортимент і можливість комбінування елементів
комплексу комунікацій, обсяг можливих повідомлень, тривалість дії комунікацій, характер
ситуації та місце комунікацій, можливість ізоляції впливу конкурентів – ставлення комуніканта до іміджу носія комунікацій.
З метою удосконалення комунікаційної політики підприємства доцільно виконати
послідовність таких етапів:
1. Аналіз існуючї системи маркетингових комунікацій підприємства;
2. Дослідження реакцій споживачів на інструменти, які використовує підприємство в
межах комунікаційної політики;
3. Подальше використання та удосконалення інструментів маркетингових комунікацій, що мають високу ефективність;
4. Відмова від використання інструментів у разі їх низької ефективності або її
зниження через надмірність застосування певного інструменту;
5. Введення нових інструментів маркетингових комунікацій і оцінка їх впливу на
ефективність комунікаційної політики підприємства;
6. Формування удосконаленої системи маркетингових комунікацій підприємства.
Слід зазначити, що у надзвичайних умовах подолання економічної кризи через пандемію підприємствам доведеться шукати нові шляхи підвищення ефективності маркетингових комунікацій через стрімке застаріння попередніх стратегій, підходів, що навіть нещодавно надавали ефект на ринку, явища «інформаційної сліпоти» [6; 7]. Саме тому у переліку
етапів запропоновано використовувати саме експериментальну методику апробації різних
інструментів маркетингових комунікації з метою пошуку найбільш ефективних каналів і
способів комунікації. Адже, забезпечення конкурентоспроможності підприємства неможливе
без інтенсивного використання системи маркетингових комунікацій, спрямованих на інфор-
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мування, переконання, нагадування про товар підприємства, а також створення та підтримання на високому рівні його іміджу.
1. Yudina Nataliya. Business Forecasting of Marketing Activity Riskiness of Companies in Markets.
Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". №17(2020). P. 372-383.
URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/216380/216473 https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216380
2. Гаркавенко, С. С. Маркетинг : підручник / С.С. Гаркавенко. – К. : Лібра, 2002. – 712 с.
3. Діброва, Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика [Текст] :
навчальний посібник / Т. Г. Діброва. – К. : ВД "Професіонал", 2009. – 320 с.6. Євдокимов Ф.І. Азбука
маркетингу : [навчальний посібник] / Ф.І. Євдокимов, В.М. Гавва. – 3-є вид. переробл. і доповн. – Д. : Стакер,
1998. – 432 с.
4. Євдокимов Ф.І. Азбука маркетингу : [навчальний посібник] / Ф.І. Євдокимов, В.М. Гавва. – 3-є вид.
переробл. і доповн. – Д. : Стакер, 1998. – 432 с.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер – 2-е европейское издание. – М. : Вильямс, 2002
6. Юдіна Н.В, Інформаційна сліпота. Липневі наукові читання : зб. матеріалів міждисциплін. наук.практ. конф., Київ, 27 липня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2018. URL :
http://futurolog.com.ua/publish/11/zbirnyk.pdf#page=50.
7. Юдіна Н.В. Міждисциплінарні платформи стартап-проектів. Міжнародні відносини. Серія "Економічні
науки", №13 (2018), 2018. Київ, 2018. С. 20-23. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3286.
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах ринкової економіки конкурентного середовища будь-яке підприємство
прагне продуктивності своєї праці. Ефективність діяльності підприємства є одним із найважливіших узагальнюючих показників, який саме характеризує та показує наскільки його
діяльність результативна. Економічно визначено, що ефективність діяльності підприємства –
це категорія, яка виражає відповідність результатів і витрат. [1, ст. 61] Вона розкриває
характер причинно-наслідкових зв'язків виробництва: показує не сам результат, а те, якою
ціною він був досягнутий.
Для аналізу зміни показників рентабельності, величини прибутку підприємства,
обсягу реалізованої продукції зазвичай використовують методи детермінованого факторного
аналізу. Методи детермінованого факторного аналізу призначені для виміру впливу факторів
на результативний показник. Ці методи включають в себе: методи елімінування, логарифмічний та інтегральний метод.
В аналітичній практиці використовуються наступні способи елімінування:
–
–
–
–

метод ланцюгових підстановок;
метод абсолютних різниць;
метод відносних різниць;
індексний метод.

За допомогою методів факторного аналізу можна проаналізувати на скільки той чи
інший факторіальний показник вплинув безпосередньо на результативний, який в подальшому може визначити ефективність діяльності підприємства. Найуніверсальнішим методом – є
метод ланцюгових підстановок, адже він використовується для розрахунку впливу факторів в
усіх типах факторних моделей. Цей метод полягає у визначенні впливу окремих факторів на
зміну величини результативного показника за допомогою поступової зміни базисної вели271

чини кожного фактору у факторній моделі на його фактичну величину. З цією метою визначають низку умовних величин результативного показника, які враховують зміну певного
фактору, припускаючи що інші фактори лишаються незмінними. Порівняння величини
результативного показника до і після заміни рівня певного фактору нейтралізує (елімінує)
вплив всіх інших факторів, крім цього, та робить можливим визначення його впливу на
приріст результативного показника. При цьому в першу чергу підлягають заміні кількісні
фактори, далі структурні, і в останню чергу якісні. [2]
На прикладі ТОВ «ЕКО.ПАЛ» можна побачити, як за допомогою детермінованого
методу та побудови факторної моделі можна зробити невеликий аналіз діяльності підприємства та знайти його сильні і слабкі місця, які впливають на його прибутковість й ефективність діяльності в цілому.
За допомогою методу ланцюгових підстановок, що застосовувався в нижченаведеній
Таблиці, можна прослідкувати, як на збільшення прибутковості підприємства впливають такі
фактори, як: вартість оборотних активів та їх оборотність, чиста рентабельність, фондовіддача, фондоозброєність та продуктивність праці. (Таблиця 1)
Таблиця 1
Оцінка впливу факторів на зміну прибутку ТОВ «ЕКО.ПАЛ»
2019,
тис. грн

Період
2020,
тис. грн

994,70

3 403,40

2 408,70

242,15

1 058,8

11 920,4

10 861,60

1 025,84

10 204,04

4,72

1,76

-2,96

-62,68

-7 019,01

0,20
1,18

0,16
5,02

-0,04
3,83

-18,57
323,84

-776,33
11 021,68

Фондоозброєність, % (e)

136,23

87,23

-49,01

-35,97

-5 188,96

Продуктивність
праці, % (f)

161,29

437,71

276,42

171,38

-5 832,72

Показники
Прибутковість, тис. грн,
(у) = a*b*c*d*e/f
Вартість оборотних активів, тис.
грн (a)
Оборотність оборотних активів,
тис. грн (b)
Чиста
рентабельність, % (с)
Фондовіддача, % (d)

Відхилення
Абсолютне,
Відносне, %
тис. грн

Вплив
факторів,
тис. грн
-

Джерело: [3, с. 95-98]

Дивлячись на Таблицю, можна побачити, що прибутковість ТОВ «ЕКО.ПАЛ» у 2017
році помітно збільшилась порівняно з попереднім (на 242,15%), що є однозначно позитивним
показником. Найбільше на цей результативний показник вплинули вартість оборотних
активів та фондовіддача і збільшили прибутковість ТОВ «ЕКО.ПАЛ» на 10 204,04 тис. грн й
11 021,68 тис. грн відповідно. Водночас, найбільш негативним показником є оборотність
оборотних активів, що зменшився у 2017 році на 62,68%, скоротивши прибутки підприємства майже вдвічі – на 7 019,01 тис. грн. Показники чистої рентабельності та фондоозброєності
зменшились у 2017 році на 18,57% та 35,97% відповідно, зменшивши прибутковість підприємства в сумі на 5965,29 тис. грн. Варто закцентувати увагу на тому, що сам по собі позитивний показник продуктивності праці, який зріс на 171,38%, в результаті зменшив результативний показник на 5 832,72 тис. грн.
Виходячи з цих даних можна зробити висновок, що для підвищення ефективності
своєї діяльності ТОВ «ЕКО.ПАЛ» потрібно перш за все переглянути використання
оборотних активів та спробувати знайти шляхи для більше раціонального їх використання,
адже оборотність оборотних активів найбільше впливає на прибуток даного підприємства.
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Підсумовуючи вищезазначене, варто наголосити, що забезпечення ефективного функціонування підприємств в умовах трансформації економіки України потребує нових підходів до
системи управління. Важливого значення для реалізації цих процесів набуває економічний
аналіз, який дає змогу об’єктивно оцінювати діяльність підприємств, обґрунтувати і швидко
реагувати на зміни ринкового середовища.[4]
Таким чином, саме застосування методів детермінованого факторного аналізу є найкращим способом визначення та оцінки ефективності діяльності підприємства на сьогоднішній
день, адже вони прості у розрахунках. А також, наглядно показують вплив кожного факторіального показника на результативний, що допомагає зробити правильні висновки для підприємства
та підвищити ефективність його діяльності навіть в умовах пандемії COVID-19.
1. Городинська Д. М. Економічна стійкість підприємства / Д. М. Городинська // Актуальні проблеми
економіки. – 2008. – № 10 (42). – С. 141–146.
2. Системи
виміру
впливу
факторів
у
детермінованому
аналізі.
URL:
https://pidru4niki.com/1628041441318/ekonomika/sistemi_vimiru_vplivu_faktoriv_determinovanomu_analizi.
3. Гордополов В.Ю. Застосування факторного аналізу при оцінці фінансових результатів діяльності
підприємства /В.Ю. Гордополов, Н.В. Гордополова // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський
національний економічний університет – Тернопіль: Економічна думка – 2011. – Вип.. 8. – Частина 2. – 433 с.
4. Факторний аналіз рентабельності діяльності сільськогосподарських підприємств. URL:
file:///C:/Users/user/Downloads/ecan_2012_10(4)__42.pdf.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА
МАКРО- І МІКРОРІВНІ.
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ANALYSIS OF CORPORATE GOVERNANCE
FACTORS AFFECTING CSR DISCLOSURE IN CHINA
As two important topics of business management, corporate governance and corporate social
responsibility (CSR) have received high attention from researchers in recent years. Each dimension
of corporate governance has an impact on each level of CSR. Corporate governance will affect the
performance of enterprises in environmental protection, and the choice and performance of
enterprises to fulfill social responsibility will in turn affect corporate governance mechanism. At the
same time, corporate governance and corporate social responsibility are positively correlated with
the financial performance and market value of enterprises, and the two and their mutual relations
will have a significant impact on the relationship between enterprises and their stakeholders.
Through the improvement of corporate governance structure, the concept of corporate social
responsibility can be carried out in the daily operation of enterprises, especially the relationship
with stakeholders can be improved. According to the stakeholder theory, the corporate governance
of enterprises will be affected by stakeholders. The important role of corporate social responsibility
disclosure is to convey the relevant information of the enterprise to stakeholders, maintain and
improve the relationship between the enterprise and stakeholders, and enhance the reputation of the
enterprise. For example, the disclosure of corporate charitable donations and other information can
improve the image of the brand in the minds of consumers. We believe that the following four
aspects of corporate governance have an important impact on the disclosure of social responsibility.
1. Management shareholding. The impact of management ownership on spontaneous
information disclosure of enterprises has always been a focus of attention in the accounting field.
Relevant studies have found that management ownership is negatively correlated with the degree of
spontaneous information disclosure of enterprises [1, p.93]. Different from the mandatory
disclosure items in the annual report of listed companies, many information in CSR disclosure
mainly rely on the enterprise's spontaneity to disclose, such as the protection of employees' rights
and interests, community participation, etc. Therefore, the level of corporate social responsibility
disclosure is affected by management shareholding to some extent.
3. Foreign shareholding. Due to the separation between management and shareholders,
enterprises with a high proportion of foreign ownership have greater pressure and demand to
disclose social responsibility information, so that foreign investors can better understand the
operating conditions of enterprises. In addition, foreign investors often differ from Chinese
operators in terms of values and concepts, and foreign investors attach great importance to CSR
performance, especially in the social and environmental aspects.
3. Board Independence. It is generally believed that independent directors can strengthen the
functions of the board of directors by supervising various management activities of the enterprise, so as
to better protect the interests of investors. Although China's listed companies have set up independent
directors, there are still some problems such as weak independence and low actual status of independent
directors. With the continuous improvement of corporate governance of listed companies, the role of
independent directors in the management and operation of listed companies is constantly improving,
especially in the supervision of information disclosure of enterprises [2, p.207].
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4. CEO duality. The chairman of the board holding the post of general manager can make
the formulation and implementation of business decisions highly consistent, thus improving the
efficiency of the enterprise in some cases. Especially in small and medium-sized enterprises
(SMES), chairman of the board concurrently general manager will strengthen as chairman of the
board of directors for the control of the enterprise, makes the chairman in the process of leading
enterprises to better reflect their own management idea, especially in the performance of enterprise
social responsibility, are highly social responsibility of entrepreneurs, can hold part-time by general
manager better promote enterprises to fulfill social responsibility and disclosure of social
responsibility information.
1.
Chau, G. and Gray, S.J., 2010. Family ownership, board independence and voluntary disclosure: Evidence
from Hong Kong. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 19(2), pp.93-109.
2.
Khan, A., Muttakin, M.B. and Siddiqui, J., 2013. Corporate governance and corporate social responsibility
disclosures: Evidence from an emerging economy. Journal of business ethics, 114(2), pp.207-223.
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THE IMPACT OF INNOVATION
ON ENTERPRISE' INTERNATIONAL COMPETITIVENESS DEVELOPING
Introduction. At the present stage of transition to a qualitatively new type of social system
– the information society –, there is a profound transformation of the world economy. These
changes are especially noticeable against the background of the exponential strengthening of the
impact of globalization trends, digitalization, and competition, which raises the issue of the impact
of innovation on the development of international competitiveness of the enterprise. The relevance
of the research topic is connected with the exceptional importance of applied issues of increasing
the enterprises’ international competitiveness through the introduction and use of innovations.
The materials of the research allow stating that many fundamental types of research of
scientists are devoted to the peculiarities of the international competitiveness development in the
context of the introduction of high-tech innovations. A significant contribution to the analysis of the
innovation and international competitiveness of modern enterprises was made by such specialists as
D. Aaker, A. M. Brandenburger, K. Arrow, A. Kaloudis, S. Klepper, F. Kotler, F. Malerba,
M. Posner, M. Porter, KL Simmons, H. Hirsch-Krainzen, J. A. Schumpeter, A. Y. Yudanov,
O. G Yankovy, L. M Yaremchenko.
A review of the scientific literature related to the research topic allows noting that certain
aspects of the topic have been the subject of analysis by many scientists. However, rapid changes,
which cover all spheres of society, necessitate a systematic and comprehensive study of the impact
of innovation on increasing the enterprises’ international competitiveness which is not fully studied
and in the existing works are covered fragmentally.
The purpose of the thesis is to develop a theoretical, methodological, and practical
justification for the impact of innovations and their role in shaping the international competitiveness
of the modern enterprise.
Main part. The relevance of the innovative behavior of organizations in order to strengthen
their competitiveness is especially clearly seen in two cases: first, when organizations' income
simply does not cover their costs (for example, due to a decrease in market prices for products
manufactured by organizations). This leads the organization to the need to conduct product or
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process innovation. Second, there is an urgent need for organizations to innovate when market
demand research reveals an unmet market need [2].
The innovative potential of the enterprise largely determines the position of the enterprise in
the market and is one of the factors of increasing competitiveness, the result of innovative activity,
which manifests itself in the implementation of an improved or new product (service) at a
fundamental level, which is applied in further practical activities, which significantly improves
production, scientific and technical, social and financial spheres of activity in the new institutional
environment [3, p. 20].
On the other hand, innovations can be considered as the result of the introduction of a new
product (service) on the market, brought to the stage of commercial use and beginning to give an
economic effect (Fig. 1).
INNOVATION
Realization of competitive advantages of the innovator

Competitor:
• copying;
• imitation, engineering;
• technological espionage.

Quality
Innovator:
• patents;
• non-patent means;
• technological protectionism.

Sectoral
market
structure

Stimulus

Decreased
competitiveness due to
decreased profitability of
R&D

Time (speed)

Inhibitory
effect

Costs

Growth of profitability of
R&D, business,
competitiveness of the
innovator

Fig. 1. Schematic interpretation of the relationship between innovation, market structure,
and international technological competitiveness of the enterprise

Entrepreneurs state that the innovation costs are an inevitable investment that allows them to
adapt to changing conditions; to increase the quality of goods and services, to more widely satisfy
the needs of consumers; to create conditions for survival and development in competition; to
maintain a high level of production efficiency; to strengthen the financial position of the enterprise,
the company's image, and partnerships, to improve the qualifications of personnel; to increase labor
productivity [1].
Competitiveness and innovation are dialectically interconnected and complement each other,
since competition is the main factor of the market entity's susceptibility to technical innovations, it
provides high income, increasing the international competitiveness of the enterprise. Producers
using outdated equipment and technology receive a differential loss, as a result of which they are
forced to reduce production costs on innovations. Enterprises that introduced innovations have the
opportunity to reduce production costs and, accordingly, the cost of goods in world markets, as a
result, they strengthen their positions in the competition with market entities offering similar goods
[3, p. 17].
Conclusion. The introduction of innovations in the current economic conditions is one of
the most important factors in the international competitiveness of a business entity. From the unique
information expressed either in new technology, «know-how», or in the original rational structure
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of enterprise management, costs, resources, or in an interesting program for promoting products to
the consumer, the most important thing arises – an innovation, an innovation that allows you to
raise consumer qualities and reduce prices, that is, to increase competitiveness in the international
market.
1. Retneva A.D. Innovations as a factor of increase of competitiveness / IV International student electronic
scientific conference «Student scientific forum». URL: https://www.rae.ru/forum2012.
2. The effect of innovation on competitiveness. URL: https://www.researchgate.net/publication/320922554.
3. Kuptsov M.M. Innovation as the core competitiveness of the enterprise. Journal «Modern
competition». 2007. №5. p. 17-21.
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QUANTITATIVE METHOD OF CALCULATING THE ISSUE COST
PUBLIC JOINT STOCK COMPANIES
In the current realities of the underdeveloped Ukrainian stock market, potential investors, as
well as issuers of securities, face problems in estimating the value of placed debt obligations. In
particular, the theoretical provisions to take into account the impact of the introduction of project
innovations on the issue value of securities of enterprises are unfounded.
The value of business in the classical economy is estimated by the ratio of the average
annual profit that the company will receive from the introduction of innovations and the discount
rate in units [1, p.74], we took this expression as a basis for calculating the issue value. The
calculation was performed based on studies performed in [2, p. 119] and to simplify we will
consider this process on the abstract of the newly created enterprise which constantly introduces
innovations and for the second year from the moment of opening issues actions for the sum of
values of fixed and working capital.
After performing the calculations, we obtain the dependencies that determine the change in
the following main indicators:
1) initial cost of fixed assets:
Коt = Ко(t – 1) + Ппр(t – 1);
(1)
2) the amount of profit:
Pprt = Ppr1 ∙ (1 + Еіn)t – 1 = Ко ∙ Ео ∙ (1 + Еіn)t – 1 ;
(2)
3) share price:
kа3 = (1 + Еіn)t – 1;
(0)
4) the market value of equity (emission amount)
Каt = Ppr t : Е% = Ко ∙ μа ∙ (1 + Еіn)t – 1
(4)
Changes in key indicators of the company are based on the following formula. It became
obvious that the capitalization of the enterprise is much ahead of the change in the value of its fixed
assets – for 12 years almost 3 times. And the total amount of capitalization and the share price over
these years will increase almost 18 times. These growth rates could cause suspicions in the
occurrence of fictitious capital.
Time,
years
1
2
3
4

Fixed assets,
UAH, million
100
115
134,5
159,9

Profit,
UAH million
15
19,5
25,4
33,0
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Capitalization,
UAH million.
150
195
253,5
329,6

Share price,
share units
1
1,3
1,7
2,2

Table continuation
Time,
years
5
6
7
8
9
10
11
12

Fixed assets,
UAH, million
192,8
235,6
291,3
363,7
457,9
580,2
739,3
946,1

Profit,
UAH million
42,8
55,7
72,4
94,1
122,4
159,1
206,8
268,8

Capitalization,
UAH million.
428,4
556,9
724,0
941,2
1223,6
1590,7
2067,9
2688,2

Share price,
share units
2,9
3,7
4,8
6,3
8,2
10,6
13,8
17,9

Note: own calculation

Using the general epistemological quantitative method of research it is possible to explain
the reasons of formation of issue value (and fictitious capital) of public joint-stock companies. The
considered model of formation of the functioning capital clearly explains the reasons of its
occurrence and the order of calculation
1. Valdaytsev S.V. Business evaluation: textbook. – 2nd ed., Reworked. and ext. – Moscow: TK Vebly,
Prospect Publishing, 2004. – 350 p.
2. Skvortsov I.B. Efficiency of the investment process: methodology, methods and practice: Monograph / I,B,
Skvortsov // Lviv: Lviv Polytechnic National University Publishing House, 2003. – 312 p.
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COMPARISON OF INNOVATION CAPABILITIES
OF UKRAINE AND RUSSIAN FEDERATION
Currently, the world is undergoing a transition from reproduction to innovative type of
development. Every country strives to provide dynamic development, strengthen their competitiveness in the modern world, to increase welfare. And for this it must to make efforts to master
innovative mechanisms development, because it is the transition to an innovative path of
development will allow the country to reach new heights.
The purpose of this information is to determine the level of innovation of Ukraine in the
international arena in comparison with indicators innovation activity of Russia.
Further data are taken from The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance
Innovation? as the result of a collaboration between Cornell University, INSEAD, and the World
Intellectual Property Organization (WIPO) as co-publishers, and their Knowledge Partners. The
Global Innovation Index (GII) ranks world economies according to their innovation capabilities.
Consisting of roughly 80 indicators, grouped into innovation inputs and outputs, the GII aims to
capture the multi-dimensional facets of innovation.
The last edition of the Global Innovation Index (GII), released in July 2019, relayed an
upbeat message on innovation worldwide. Since then, the world economy and innovation have been
confronted with an unprecedented challenge: the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. The
COVID-19 pandemic has been triggering a global economic shutdown, which is only partially
being relaxed.
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Russian Federation is related to upper middle-income economies group with sixth place.
Ukraine has second place in lower middle-income economies group. But speaking about innovation
performance at different income levels Ukraine is above expectations for the level of development
in its group and Russia is with all other economies (without level of development) in its group.
So generally, in Global Innovation Index 2020 rankings, Ukraine ranks 45th (with a score of
36.32 from 100) and Russian Federation 47th (with a score of 35.63 from 100). In Innovation Input
Sub-Index 2020 rankings Ukraine ranks 71th (with a score of 40.14 from 100) and Russian
Federation 42th (with a score of 46.64 from 100). In Innovation Output Sub-Index 2020 rankings
Ukraine ranks 37th (with a score of 32.49 from 100) and Russian Federation 58th (with a score of
24.62 from 100).
For providing detailed profiles for both of the economies in the Global Innovation Index
2020 is presented the next information.
With the indicator of institutions Ukraine ranks 93 (with a value of 55.6), Human Capital &
Research – 39 rank (with a value of 40.5), Infrastructure – 94 rank (with a value of 33.1), Market
Sophistication – 99 rank (with a value of 42.1), Business Sophistication – 54 rank (with a value of
29.5), Knowledge & Technology Outputs – 25 rank (with a value of 35.1), Creative Outputs – 44
rank (with a value of 29.9).
GII strengths for Ukraine are found in five of the seven GII pillars.
Human capital & research (39): shows strengths in the indicators Government funding/pupil
(12), Pupil – teacher ratio (3) and Tertiary enrolment (14).
· Market sophistication (99): the indicator Applied tariff rate (18) reveals a strength.
· Business sophistication (54): displays strength in the indicator Females employed
w/advanced degrees (3).
· Knowledge & technology outputs (25): reveals strengths in the indicators Utility models
by origin (1) and ICT services exports (9).
· Creative outputs (44): exhibits strengths in the indicators Trademarks by origin (5),
Industrial designs by origin (8) and Mobile app creation (15).
GII weaknesses for Ukraine are found in five of the seven GII pillars.
· Institutions (93): exhibits weaknesses in the sub-pillars Political environment (105) and
Business environment (104) and in the indicators Political & operational stability (123), Rule of law
(109) and Ease of resolving insolvency (117).
· Infrastructure (94): displays weaknesses in the indicators Gross capital formation (102)
and GDP/unit of energy use (117).
· Market sophistication (99): shows weaknesses in the sub-pillar Investment (121) and in the
indicators Microfinance gross loans (78), Market capitalization (71) and Venture capital deals (64).
· Business sophistication (54): the indicator JV – strategic alliance deals (113) demonstrates
a weakness.
· Creative outputs (44): the indicator National feature films (99) reveal a weakness.
With the indicator of institutions Russian Federation ranks 71 (with a value of 61.5), Human
Capital & Research – 30 rank (with a value of 45.6), Infrastructure – 60 rank (with a value of 42.4),
Market Sophistication – 55 rank (with a value of 49.7), Business Sophistication – 42 rank (with a
value of 34.0), Knowledge & Technology Outputs – 50 rank (with a value of 26.4), Creative
Outputs – 60 rank (with a value of 22.8).
In the group of middle-income economies, the Russian Federation remains 3rd, a position it
has held for four consecutive years. It ranks 22nd in the quality of its scientific publications and
21st in the quality of its universities, with three leading institutions: Lomonosov Moscow State
University, Novosibirsk State University, and Saint-Petersburg State University.
In comparing the innovative capacities of these two countries, we see many similarities and
similar positions. Technology and innovation are among the primary engines of a nation’s growth
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and economic development. To boost the development of countries that are distant from the
technological frontier, it is essential to count on the use of foreign technologies as well as on the
development of external ones.
1. Cornell University, INSEAD, and WIPO (2020). The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance
Innovation? Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf.
2. The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? Ukraine. (2020). URL:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020/ua.pdf.
3.
ВОІВ:
Оприлюднено
глобальний
інноваційний
індекс
2020
року.
URL:
https://ukrpatent.org/uk/news/main/wipo-gii-2020-02192020.
4. Україна покращила свою позицію в рейтингу «Глобальний інноваційний індекс 2020» / Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayinapokrashchila-svoyu-poziciyu-v-rejtingu-globalnij-innovacijnij-indeks-2020.
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APPROACHES TO STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
There are a sufficient number of positions and points of view on determining the nature and
content of strategic management and strategies in particular. Thus, I. Ansoff [1] identifies the
following decisions that must be made when formulating a strategy: internal evaluation of the firm;
assessment of external opportunities; formulation of goals and choice of tasks; decision on
diversification and choice of diversification strategy; choice of competitive strategy; formation of a
component of diversification strategy and competitive strategy in the form of separate projects.
At the same time, A. Thompson and D. Strickland [2] consider five interdependent tasks that
form the basis creation and implementation of the company's strategy: defining the scope of
activities and the formation of strategic attitudes; staging strategic goals and objectives to achieve
them; formulation of a strategy to achieve the set goals and results of production activities;
implementation of the strategic plan; evaluation of performance and change of strategic plan and /
or methods of its implementation.
Accordingly, A. Thompson and D. Strickland believe that the strategy is best viewed "…as
a combination of planned actions and quick decisions to adapt to new industry achievements and a
new disposition at the forefront of competition."
M. Mescon and others. [3] believe that the process of strategic management should consist
of nine stages: choosing the mission of the firm; formulation of the company's goals; analysis of the
external environment; management survey of internal strengths and weaknesses; analysis of
strategic alternatives; strategy selection; strategy implementation; management and planning,
implementation and control of the implementation of the strategic plan; strategy evaluation.
Domestic authors 3. Shershneva and S. Oborska [4] also made a significant contribution to
justifying the appropriate sequence of actions in the formation of a strategic management system. The
conceptual scheme of strategic management of the enterprise offered by them differs from earlier
offered models by the expanded, correct and accurate description of components of each stage. Among
the latter are the following: concept (enterprise, management); analysis (retrospective, external
environment, internal environment, competitiveness of the enterprise); diagnosis (strengths and
weaknesses of the enterprise); forecast (changes in internal and external environment); formation of
enterprise goals; choice of strategies (general, business, functional); development of a system of plans,
projects and programs for enterprise development; formation of providing subsystems (organizational,
financial, informational, social and psychological support); strategic control.
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It should be noted that the process of strategic management is carried out on the basis of
and in conjunction with the chosen policy of the enterprise. Accordingly, the purpose of using
strategic management technologies, according to Shershneva [4], should be considered: building a
dynamic system that would ensure timely definition of mission, goals and strategies, development
and implementation of a system of plans (as tools for implementing strategic guidelines),
improvement enterprises as a system and its individual subsystems, which is the basis for improving
its competitiveness and existence in the long run.
The basics of strategic management, according to S. Popov [ 5 ] are: analysis of the external
environment of the organization; internal diagnostics (assessment of strengths and weaknesses) of the
organization; defining the mission and goals of the organization; development, evaluation and selection
of alternative strategies for specific subsystems of the organization; development and detailed definition
of corporate strategy as a program of specific actions; strategy implementation; evaluation of results and
feedback . As you can see, in the first place this scientist puts a preliminary study and assessment of the
external and internal environment, and only then determine the mission and objectives of the
organization.
In the model of J. Thompson [6] we can identify such a component as the value of the
company, which is the starting point in strategic analysis. In the model of strategic management
proposed by F. David [7] , the following stages can be distinguished, which are unique to this
model, namely: the time interval for determining policies and goals (per year) is included and it is
proposed to monitor the results of individual performers, not the enterprise as a whole. . R. Lynch
[8] believes that strategic management should be carried out on the basis of two approaches, the
application of which dictates the conditions created by the operating environment of the
organization. Thus, a universal approach to management is carried out in a fairly stable environment
on the basis of long-term monitoring and, accordingly, we can identify the main stages of such
management, namely: strategic analysis, strategy development and strategy implementation. At the
same time, a flexible situational approach is more appropriate to apply in a turbulent external
environment on the basis of constant monitoring, moreover stage of development and
implementation of the strategy requires constant attention and control.
In modern conditions, the main importance is not so much the activity of the firm as a
whole, as its activities in a particular market segment – in a particular subsector or industry. With
the rapid development of scientific and technological progress, one of the most important tasks of
the strategy is to determine the relationship between old and new technologies: the transition to a
new technology under which a certain part of the products produced by the firm will become
obsolete, and for how long traditional technology. Such changes are implemented through the
implementation of a selected strategy, which is one of the key elements of strategic management.
1. The new corporate strategy by H. Igor Ansoff, 1988, Wiley edition, in English.
2. Strategic Management: Concepts and Cases. Arthur A. Thompson, Alonzo J. Strickland. McGrawHill/Irwin, 2003.
3. Management Subsequent Edition by Michael H. Mescon , Michael Albert , Franklin Khedouri Harpercollins
College Div; Subsequent edition (May 1, 1988).
4. Shershneva ZE Strategic management: a textbook / Z.Ye. Shershneva [2nd ed., Reworked. and ext.]. – К
.: KNEU, 2004. – 699 p.
5. Popov S.A. Strategic management. 17-module program for managers "Organization Development
Management". Module 4 / S.A. Popov – M .: INFRA-M, 1999. – 344 p.
6. Thompson John L. Strategic management: Awareness and Charge / John L.Thompson – London:
International Thomson Business Press, 1994 – 839p.
7. David F.R. Towards an Integration of Strategic Management Models / F.R.David – Southern
Management Association Meeting Proceedings, 1984 – p.195-197.
8. Lynch R. Corporate strategy / R.Lynch. – London: Pitman Publishing, 1997. – 850p.
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PREDICTIONS AND CHALLENGES OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
In order to develop sustainably in the midst of changes, future business leaders need to
respond quickly to complex new situations and adapt to changing market demands. We can use the
Internet of Things Information System (CPS) to digitize and intelligentize the supply,
manufacturing, and sales information in production, and finally achieve rapid, effective, and
personalized product supply. This is the content of Industry 4.0. Its core is the deep integration of
network, information and intelligence [1]. It promotes the "smart connection" between factories and
between factories and consumers. How to predict the development of the Fourth Industrial
Revolution and the upcoming challenges has become our primary goal.
The fourth industrial revolution is a global phenomenon, which has attracted great attention
from countries all over the world. Major industrial countries in the world have formulated
corresponding strategic measures in recent years. For example: Germany is at the forefront. In
2011, it put forward the "Industry 4.0" strategy, which aims to use technologies such as the Internet
of Things to connect products, equipment, resources and people to realize the automation of product
manufacturing processes and form enterprises in the industry chain. The cooperation system
between [2]. The fourth industrial revolution will be a new technological revolution, developing
towards artificial intelligence. After the large-scale application of artificial intelligence, artificial
intelligence does not need to eat and rest, and productivity must be greatly improved. The challenge
comes from the application of new technologies, new processes, and new achievements in the
Fourth Industrial Revolution. Transformation and upgrading are being promoted, and new
industries are being vigorously developed while also innovating.
With the development of industrial industries, many trends will emerge under the
development of the fourth revolution. These trends will define the next decade. (Tabl. 1).
Table 1
Ten technological trends of the fourth industrial revolution
Technology trends
1
1. Artificial
Intelligence and
Machine Learning
2. Internet of Things
(IoT)

Introduction and function
2
It refers to the ability of machine learning and intelligent action, giving the machine the
ability to execute various human-like programs, such as facial recognition, chat robots, and
speech.
It means that more and more everyday devices are connected to the Internet and collect
and transmit data. These smart devices are responsible for processing the explosive growth
of data and are rapidly changing our world and lifestyle.

3. Big Data

"Big data" refers to the exponential increase in the amount of data generated in the
increasingly digital era, and more and more industrial enterprises need to use big data to
organize and refine data. Improve work efficiency and profit more efficiently

4, Blockchain

Blockchain is a highly secure database and a way of storing information. It provides a
practical and super safe solution. For industries such as banking and insurance, blockchain
is an attractive tool that will change the way banks operate and the way we preserve
property.
It means that the huge data calculation processing program is broken down into countless
small programs through the network "cloud", and then the small programs are processed
and analyzed in real time through a system composed of multiple servers to obtain the
results and return to the user.

5, Cloud Computing
and Edge Computing
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Table continuation
1
6, Robots &
Collaborative Robots

2
Can be defined as intelligent machines, they can understand and respond to the current
environment, and automatically perform routine or complex tasks. This technology can
improve human work efficiency, and can safely and easily interact with human employees.

7, Self-Driving Cars

A self-driving car is a car that can sense what is happening around it and can operate
without any participation. It may change the face of our city, such as reducing pollution,
greatly improving people's daily commuting and so on.

8, 5G Networks

5G is the fifth-generation cellular network technology. It will bring us a faster and more
stable wireless network, and the ability to connect more and more devices, provide faster
speeds, and will also be able to connect within a geographical area. More equipment

9, Genomics and Gene
editing

It is an interdisciplinary field of biology that focuses on the research and manipulation of
biological DNA and genomes. Gene editing is a technology that enables genetic
engineering to change the DNA and genetic structure of organisms, and provides more
diversified treatment methods for human life and diseases.

10. Quantum
computing

Utilizes the special phenomena observed when operating at the subatomic level, including
quantum entanglement, quantum tunneling, and the ability of quantum particles to exist in more
than one state at the same time. It will have a wide range of applications in various fields, such
as artificial intelligence, decoding complex structures such as genome information.

Completed by authors based on [3]

For example: General Electric Company of the United States, Telephone and Telegraph
Company, International Business Machines Corporation, Intel Corporation and Cisco Corporation
jointly established the "Industrial Internet Alliance". 100 companies and institutions including the
United States, Japan, and Germany joined in and jointly agreed on the standardization of the
Internet of Things. Basic framework and innovative practice of analysis and application [4]. This
technology achieves cost reduction, efficiency improvement, and system optimization. Among
them, big data management and big data analysis software are the keys [5].
The progress of the fourth industrial revolution in the world’s major industrial countries
shows that artificial intelligence, machine learning, and big data have opened up horizons for the
transformation and upgrading of existing industrial structures. With the development of traditional
industrial reforms today, the room for upward improvement of capabilities has gradually become
smaller, but with the help of digital technology, the entire manufacturing process can still be further
optimized, resulting in cost reduction and efficiency improvement. Not only that, but also big data
storage and analysis technology can be used to develop a variety of software and apply it to highvalue service areas such as design, development, and maintenance, so that industrial enterprises can
have both manufacturing and service functions at the same time to meet social needs. It also
increases corporate profits. The world's major industrial countries have begun a new round of
industrial structure transformation and upgrading with the help of digital technology, which will
bring about changes in the global competitive landscape in terms of manufacturing processes,
terminal products, production equipment, data analysis platforms, and value chains.
The fourth industrial revolution will far surpass the first three technological revolutions in
terms of its speed, scale, or impact. This also means that the Fourth Industrial Revolution will bring
about technological progress, a smaller world, and a more subtle relationship between people, but it
will also pose severe challenges to the survival and development of mankind.
1. Ulrich Sendler. Industry 4.0. Machinery Industry Press. 2015
2. Zhou Lijun, Industrial Revolution Process and Standardization Development, 2019. № 1.
3.
Ten
technological
trends
of
the
fourth
industrial
revolution.
URL:
https://www.sohu.com/a/395466650_100034932 (the date of application: 28.03.2021).
3. Liu Xiangli, The Fourth Industrial Revolution and Challenges, 2019. № 40 (1).
4. Klaus Schwab. The Fourth Industrial Revolution-The Power of Transformation. CITIC Publishing Group.
2016.
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PERSPECTIVES ON NANOINDUSTRY DEVELOPMENT STRATEGIES: CASE OF THE
EUROPEAN UNION
The development of nanotechnology and new materials is a priority area for innovation in
almost all technologically advanced countries. The global nano market is highly competitive, and
with the development of the division of labor in the world, the status of each country depends on the
result of competition. Therefore, according to experts, the position of the new world division of
labor will be determined in 2022, and since Ukraine today is not an advanced country in the
development of nanotechnology, that is acquired in other countries will not belong to this area. We
hope to use the successful experience of developing technologies that will become the foundation
for the development of the domestic nanotechnology industry.
The development of the scientific and technical potential of the EU member states in the
field of nanotechnology will be carried out jointly by all member states. Thus, the main feature of
the EU nanoindustry supervision is the coexistence of transnational regulations and national
legislation of the member states [1].
May 2004 The EU adopted a 2015 nanotechnology development strategy. This strategy
takes an integrated approach to the development of the nanoindustry, with an emphasis on research
and industrial innovation, as well as other important aspects such as education, professional
development and networking with masses.
The EU also has a foundation for scientific and technological research, technology
development and demonstration. In this plan, funding for the development of nanotechnology was
provided after FP4 (1994-1998) and financial support was provided for 80 nanotechnology projects
totaling 120 million euros. Under the FP5 program (1998-2002), 157 nanotechnology projects
received a funding of 220 million euros. FP7 (2007-2013) is a "cooperation" program with a budget
of 3,418 million euros in the field of "Nanoscience, Nanotechnology, Materials, New Production
Technology" (FP7-NMP) research subjects for nanotechnology development. Allocate within. This
is about 7% of the total planned budget [2].
However, EU member states are implementing their own plans to develop nanotechnology.
For example, in Germany nanotechnology research has received independent federal programs for
independent infrastructure and its own budget. German political leaders said that in the long run,
preferential state support in this area will first increase the competitiveness of the most developed
sectors of the German economy (automobiles, chemicals, equipment, optics and information
technology). He argued for the importance of nanotechnology. In June 2006, the inter-departmental
integration plan "Nano Technology Plan 2010" was adopted, the main mechanism of which is the
so-called "Leitinnovationen", and Germany has become a global technology. The goals of
nanotechnology that we have set as leaders can be applied to key areas of mid-term project
allocation and priority economics for direct real benefit. Each “major innovation” has its own
“roadmap”. This includes specific tasks and employees, as well as terms of funding. Today,
Germany is the "major focus" of nanotechnology such as electronics (NanoFab scheme), automotive
industry (Nanomobil scheme), optical industry (Nanolux scheme) and pharmaceutical and
biotechnology (NanoForlife scheme). Introducing "Technology Innovation", "Chemistry" (initiative
"Nanom").
An important factor in ensuring the functional stability of the mechanisms that support the
formation of the nanoindustry is the creation of spherical (management) regulators. It is DG Studies
that is the unit of the European Commission, performing this function [3].
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It should be noted that the government actively supports corporate interests in the field of
nanotechnology. Therefore, in 2002, the European Nanobusiness Association (ENA), a non-profit
organization in the European Union, was established to coordinate the formation and development
of nanotechnology. Japan has adopted NBCI (Japan Nanotechnology Business Plan). In Germany,
as part of the development of nanotechnology, a series of specialized information tools have been
developed to analyze the potential needs of various industries and to create a list of scientific and
technological studies that meet these needs [4].
However, the availability of funds and appropriate efforts and strategies used for
nanotechnology research is not sufficient to become a detrimental tool for the nanotechnology
industry or to create the necessary prerequisites for nanotechnology development. The results of
these studies require the development of the entire infrastructure, especially the network structure,
to have a direct impact on economic growth and national competitiveness. National, regional and
regional network systems are the most effective mechanisms for interacting with stakeholders. This
is especially the case when new technologies can be used simultaneously in multiple disciplines
(interdisciplinary research and development). These networks bring together various industries,
NGOs, financial institutions, research institutions, universities and state-owned enterprises. The
countries studied have extensive experience in clustering, so it is clear that these tools will be used
in the national field development of nanotechnology [5].
Therefore, as a result of studying the experiences of world leaders in the field of
nanoindustrialization, it can be argued that the creation of nanotechnology clusters is always
implemented with the participation of the state. However, this level of participation varies by
country. In some countries, the role of government regulation in this area is very important and
often decisive. An example of this approach is a complex multi-dimensional three-tier system for
developing and supporting innovative projects in the EU. Here, the development of the nanoindustry takes place primarily "from above" based on a large number of pan-European and national
target development programs, dozens of universities, research institutions, and large technology
platforms integrating several EU countries.
1. López-Valdez F., Fernández-Luqueño F. Nanotechnology market research: Development and prospects.
Revista Espacios. 2018. 39 (36). pp. 4-19. URL: https://www.revistaespacios.com/a18v39n36/a18v39n36p04.pdf
2. Nanotechnologies / European Commission. URL: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020section/nanotechnologies
3. Nanotechnology: the invisible giant tackling Europe’s future challenges / European Commission. URL:
https://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/nanotechnology_en.pdf
4. Ranking
of
Countries
in
Nanotechnology
Publications
/
NBIC+.
URL:
https://statnano.com/news/67470/2019’s-20-Leading-Countries-in-Nanotechnology-Publications
5. The U.S. Nanotechnology R&D Ecosystem. A Quadrennial Review of the National Nanotechnology Initiative.
Washington (DC): National Academies Press (US), 2020. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK561711/.
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ОДНА ІЗ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
В сучасних умовах розвитку економіки пріоритетним є інноваційний шлях. Тому,
починаючи з 2002 р. уряд України докладав чимало зусиль із формування державних
ініціатив щодо розвитку економіки інноваційним шляхом. За даними міжнародного
агентства Bloomberg Rankings станом на 2020 р., яке представило рейтинг інноваційних країн
світу Україна знаходиться на 56-му місці (з 60 країн), що є вкрай невтішним результатом.
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На сьогодні в Україні створене достатньо ґрунтовне правове поле для здійснення
інноваційної діяльності. Оскільки, саме інновації є одним з вагомих елементів розвитку і
стимулювання економіки, є умовою збереження конкурентноздатності продукції, здійснення
прогресивних структурних зрушень у країні, оновлення реального сектора економіки. Тому
доцільно розглянути, саме поняття «інноваційне забезпечення – це сукупність методів,
інститутів, інституцій, технологій, економічних інструментів та важелів, спрямованих на
практичне впровадження у виробництво винаходів, інноваційних розробок, рекомендацій та
прискорення розвитку підприємств на інноваційній основі, заради досягнення поставленої
інвестором мети щодо отримання економічного ефекту».
Світовий і вітчизняний досвід господарювання свідчить, що в умовах ринкової економіки підприємства для підвищення ефективності діяльності, на добровільних засадах об'єднують свою господарську діяльність, утворюючи різноманітні види об'єднань підприємств.
Згідно статті 118 Господарського кодексу України, об'єднанням підприємств є господарська
організація з правами юридичної особи, яка утворена у складі двох або більше підприємств з
метою координації їх виробничої, наукової, комерційної та іншої діяльності для вирішення
спільних економічних та соціальних завдань [1]. В об'єднання підприємств можуть входити
підприємства інших держав, а вітчизняні підприємства можуть входити в об'єднання підприємств, які утворені на території іноземних держав.
Як свідчить досвід розвинутих індустріальних країн, зокрема США, Японії, Фінляндії,
Німеччини, Великобританії, Франції, найбільш реальним механізмом успішного розвитку
економіки країни є формування територіально-галузевих інтеграційних об’єднань особливого горизонтального типу – кластерів, які поєднують в собі не тільки юридичні, економічні і
управлінські інститути, але й територіальні, екологічні, інноваційні, соціальні, технічні та
фінансові аспекти. Кластери являють собою специфічну комбінацію наукових, виробничих і
комерційних структур, які на основі використання переваг коопераційної взаємодії сприяють
формуванню і ефективному використанню реальних конкурентних переваг окремих підприємств, територій, галузей, національних економік в умовах глобалізації світових економічних процесів та посилення світового конкурентного протистояння [2].
Кластерний розвиток як чинник підвищення регіональної конкурентоспроможності є
характерною ознакою сучасної інноваційної економіки. Створення кластерів на регіональному рівні є однією із поширених форм інтеграції при формуванні партнерських зв’язків між
підприємствами. Розвиток партнерства між фірмами у межах промислових кластерів може
принести значні вигоди як бізнесу, так і економіці у цілому. Внаслідок: зростання рівня
досвіду, що забезпечується більшою глибиною відносин в ланцюгах постачання і можливостями міжфірмового навчання та співробітництва; здатності фірм реалізувати ефект масштабу
завдяки більш широкій додатковій спеціалізації виробництва в межах кожної фірми, спільній
закупівлі сировини для отримання оптових знижок, або спільному маркетингу; зміцнення
суспільних й інших неформальних зв'язків, що ведуть до створення нових ідей і нових
підприємств; поліпшення інформаційних потоків в межах кластера, наприклад, використовуючи постачальників фінансових послуг [3]. Виходячи з сутності поняття кластера, можна
стверджувати, що головним завдання кластеризації є підвищення конкурентоспроможності
підприємств, що надасть ряд переваг не тільки учасникам бізнесу, але й сприяє зміцненню
конкурентного статусу регіону, активізації підприємницької активності, підвищенню інвестиційної привабливості, найбільш раціональному використанню ресурсів, зростанню
експортного потенціалу та забезпечує стійкий розвиток [4, 5].
За останнє десятиліття в Україні вітчизняними науковцями досліджено чимало теоретичних та практичних аспектів формування та розвитку кластерів, проте низка питань,
пов’язаних з створенням різних моделей кластерів, поки-що залишається недостатньо теоретично обґрунтованими і потребують подальших наукових досліджень. Так, не розглянуті
питання формування кластерів на галузевому рівні, зокрема, стосовно промисловості
будівельних матеріалів та будівництва. Це зумовлює актуальність дослідження економічної
доцільності формування кластера підприємств будіндустрії на території Івано-Франківської
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області, адже реалізація та імплементація інтеграційних утворень дозволить підприємствам
цієї галузі краще розвивати інноваційний потенціал та здійснювати інноваційну діяльність,
активізувати інвестиційну діяльність, що сприятиме модернізації підприємств будіндустрії та
підвищенню ефективності механізму управління інноваційною діяльністю підприємств
будівельної індустрії.
Підсумовуючи, можна сказати, що найбільш ефективною формою господарювання
для успішного розвитку інноваційної діяльності є формування інтеграційних об’єднань –
кластерів, адже реалізація та імплементація інтеграційних утворень дозволить економічним
системам краще розвивати інноваційний потенціал та здійснювати інноваційну діяльність,
активізувати інвестиційну діяльність.
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ІНДУСТРІЮ ГОСТИННОСТІ
Безжальний рух COVID-19 по всій земній кулі – це перш за все людська трагедія, яка
вплинула на життя мільйонів людей. Наслідки вжитих у всьому світі заходів щодо
стримування пандемії мають все більший вплив на світову економіку. Міграційний характер
працівників індустрії гостинності та пауза на глобальні туристичні, готельні та ресторанні
послуги, спричинена обмеженнями урядів країн для контролю розповсюдження захворювання, мали надзвичайно великий вплив на індустрію гостинності.
Питання пошуку шляхів вирішення проблем сфери гостинності є актуальним і важливим, враховуючи, що галузь сприяє 10,4% світового ВВП, підтримуючи кожне десяте працевлаштування на планеті, саме тому можна стверджувати, що індустрія гостинності є одним з
основних постачальників робочих місць [4].
Пандемія поставила перед індустрією гостинності безпрецедентний виклик. Стратегії,
як згладити криву COVID-19, передбачали ряд заходів, таких як обмеження на пересування
та мобільності населення, соціальне дистанціювання, призвели до тимчасового закриття
багатьох закладів індустрії гостинності та суттєво зменшили попит на послуги підприємств,
яким було дозволено продовжувати працювати на винос або доставку [1]. Усі вищезазначені
обмеження призвели до різкого зменшення доходів закладів готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.
На сьогоднішній день, попри продовження у більшості країн світу карантинних обмежень, почався процес повільного відновлення, адже уряди країн почали пом'якшувати обмеження, наприклад, дозволяти ресторанам 50% заповненість торговельних залів, із дотриманням суворих принципів соціальної дистанції; поступові зменшення обмежень на внутрішні та
міжнародні поїздки.
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Поки індустрія гостинності поволі відновлюється, криза COVID-19 продовжує чинити
значний вплив на діяльність підприємств сфери гостинності. Очікується, що підприємства
внесуть суттєві зміни у свою діяльність через COVID-19, щоб забезпечити здоров’я та
безпеку працівників та споживачів [2]. Ця пандемія також, ймовірно, матиме значний вплив
на порядок денний науковців з питань маркетингу та менеджменту гостинності. Зважаючи на
безпрецедентні виклики, з якими стикається індустрія гостинності в епоху COVID-19, вчені,
що працюють над проблематикою сфери гостинності, повинні перенести свою наукову діяльність на розробку рішень для галузі. Фахівець з гостинності повинен дати відповіді на низку
критичних питань, таких як: які настрої клієнтів щодо відвідування ресторану чи готелю за
часів коронавірусу? Чи готові вони повернутися? Якщо ні, що змусить їх повернутися?
Попередні результати дослідження, проведеного редакційною групою Journal of
Hospitality Marketing & Management, свідчать про те, що відновлення роботи ресторанів, та
полегшення обмежень на поїздки не повернуть клієнтів негайно [3]. Значна частина людей
(понад 50%) не має бажання негайно повечеряти в ресторані. Те саме стосується проживання
в готелях. Більшість клієнтів (понад 50%) не бажають їхати до місця призначення та зупинятися в готелі найближчим часом. Лише близько чверті клієнтів вже обідали в ресторані, і
лише близько третини бажають зупинитися в готелі протягом наступних кількох місяців. Ці
висновки свідчать про те, що споживачі ще досі не почуваються комфортно в закладах сфери
гостинності. Оскільки точка беззбитковості в індустрії гостинності відносно висока через
високі експлуатаційні витрати, виживання багатьох підприємств гостинності в значній мірі
залежить від збільшення попиту на їхні послуги та продукцію. Таким чином, з’ясування того,
що змусить клієнтів повернутися, є надзвичайно важливим, і для цього потрібні інтенсивні
наукові зусилля. Сфера гостинності гостро потребує поведінкових та оперативних маркетингових та управлінських досліджень гостинності для ефективного управління під час
пандемії COVID-19.
Результати дослідження також вказують, що приблизно чверть споживачів
почуватимуться комфортно в ресторані лише тоді, коли здатність їхніх спільнот тестувати,
відстежувати та ізолювати випадки COVID-19 значно покращиться. Близько 18% клієнтів
почуватимуться комфортно подорожуючи лише тоді, коли в місці призначення буде небагато
випадків COVID-19. Крім того, є група клієнтів, яким стане комфортно відвідувати ресторани (близько 14%) і зупинятися в готелях (близько 17%), коли стане загальнодоступною
вакцина проти COVID-19 [3]. Ці висновки однозначно свідчать про те, що існує необхідність
подальших досліджень факторів, що зможуть повернути клієнтів до підприємств сфери
гостинності.
Хоча попередні висновки вказують на те, що видимі дезінфікуючі зусилля (такі як
дезінфікуючі засоби біля входу, персонал у масках та рукавичках), здійснення соціального
дистанціювання, обмеження кількості клієнтів, більш ретельне та часте прибирання поверхонь у місцях загального користування, навчання працівників протоколам охорони праці – це
найважливіші заходи безпеки, які споживачі очікують від ресторану та готелю, необхідні
додаткові поведінкові та причинно-наслідкові дослідження для визначення диференціального впливу цих операційних стратегій на ставлення та поведінку клієнтів.
Попередні висновки також свідчать про те, що приблизно третина клієнтів ресторанів
та близько 40% клієнтів готелів готові платити більше за підвищення рівня техніки безпеки.
Хоча клієнти очікують, що підприємства гостинності запровадять більш суворі процедури
безпеки, частина з них готова платити за ці додаткові заходи безпеки.
Попередні висновки також вказують на те, що значна частина клієнтів ресторанів
(64,71%) та більшість клієнтів готелів (70,42%) вважають, що використання різних технологій для надання послуг буде необхідним в середовищі COVID-19, щоб мінімізувати людські
контакти (наприклад: роботизація, безконтактні платежі (Applе pay, безконтактні банківські
картки), цифрові меню, які можна переглядати на особистих мобільних пристроях за
допомогою QR-кодів, безконтактні цифрові платежі, безключовий вхід, безконтактні ліфти
тощо). Ці висновки свідчать про те, що інтеграція технологій та впровадження їх в сферу
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гостинності, швидше за все, буде невід’ємною частиною найближчого майбутнього. Поки
дослідники гостинності протягом багатьох років вивчали використання різних технологій у
наданні послуг гостинності, більшість цих досліджень зосереджувались на неінтелектуальному впровадженні технологій. Останні події у галузі штучного інтелекту (ШІ) та технологій
роботів соціальних служб дозволили використовувати технології ШІ для надання послуг, і
пандемія Covid-19 може спричинити популярність такої технології з міркувань громадської
безпеки.
Хоча пандемія COVID-19 поставила перед індустрією гостинності та науковими
колами невизначені проблеми, вона також представляє великі можливості для дослідників
гостинності. Масштаби цієї кризи та її руйнівні наслідки для діяльності, працівників та
клієнтів не мають собі рівних порівняно з попередніми кризами. Тому, хоча використання
попередніх концептуальних та теоретичних основ може бути корисним для майбутніх
досліджень, критично важливо створити нові знання, які можуть надати розуміння галузі про
те, як трансформувати свою діяльність відповідно до потреб та потреб нових клієнтів
завдяки пандемії COVID-19.
1. Bartik, A. W., Bertrand, M., Cullen, Z. B., Glaeser, E. L., Luca, M., & Stanton, C. T. (2020). How are small
businesses adjusting to COVID-19? Early evidence from a survey (No. w26989). National Bureau of Economic
Research.
2. Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of
COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 1–20. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708
3. Gursoy, D., Chi, C. G., & Chi, O. H. (2020). COVID-19 Study 2 Report: Restaurant and Hotel Industry:
Restaurant and hotel customers’ sentiment analysis. Would they come back? If they would, WHEN? (Report No. 2),
Carson College of Business, Washington State University.
4. UNWTO. (2020). UNWTO world tourism barometer (Vol. 18, Issue 2, May 2020).
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ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
В ДІЯЛЬНІСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Інновації у наш час – одне із найскладніших явищ, яке визначає економічне зростання, розвиток і стійкість фінансово-господарської діяльності будь-якого підприємства. За
своєю сутністю «інновація» є синонімом нововведення і дефініціюється як творчий процес у
вигляді створення нових споживчих вартостей, застосування яких вимагає, щоби користувачі
змінили звичайні стереотипи діяльності, навички.
Інноваційна діяльність підприємства являє собою комплексний процес створення,
використання і розповсюдження нововведень з метою отримання конкурентних переваг та
збільшення прибутковості свого виробництва. В ринковій економіці інноваційна діяльність
підприємств – один із найсуттєвіших вагомих чинників, які дозволяють підприємству посідати стійкі ринкові позиції і отримувати перевагу над конкурентами в тій галузі, яка є
сферою комерційних інтересів даного підприємства [1, с. 102].
В ринковій економіці перевагу отримують ті підприємства, які швидко й активно
освоюють нововведення. Це дозволяє їм розширити ринки збуту своєї продукції, завоювати
нові сегменти ринку, а в разі освоєння принципово нових нововведень – тимчасово зайняти
домінуюче положення на ринку нової продукції, що безпосередньо пов’язано з можливістю
отримання підприємством значно більших прибутків. Необхідність організації інноваційної
діяльності обумовлена:
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– потребами підвищення техніко-технологічного рівня виробництва;
– збільшенням затрат і погіршенням економічних показників підприємств;
– швидким моральним старінням техніки і технології;
– визначаючою роллю науки і підвищення ефективності розробки і впровадження
нової техніки;
– важливістю і економічною доцільністю посилення інтенсивних факторів розвитку
виробництва, на основі використання досягнень науково-технічного прогресу у
всіх сферах економічної діяльності;
– потребами істотного скорочення строків створення і освоєння нової техніки;
– важливістю розвитку масової творчості винахідників і раціоналізаторів та використання їх пропозицій.
На практиці виділяють три основних види інноваційної діяльності, а саме:
1. інноваційна діяльність в сфері техніко-технологічного забезпечення виробництва;
2. інноваційна діяльність в сфері збільшення виробництва, підвищення якості і здешевлення продукції;
3. інноваційна діяльність в сфері соціальної політики [2, с. 46].
Перший вид інноваційної діяльності пов’язаний з процесом кількісного і якісного
оновлення виробничого потенціалу, який направлений на підвищення продуктивності праці,
економію енергоресурсів, сировини і матеріалів та відповідно на збільшення прибутків.
Другий вид інноваційної діяльності представляє собою процес якісного удосконалення продукції, її здешевлення, розширення асортименту, який направлено на повніше
задоволення потреб населення.
Третій вид інноваційної діяльності, пов’язаний з розширенням і покращанням сфери
послуг для населення, який направлений на створення нормативних умов для праці та
відпочинку і відповідно на підвищення продуктивності праці.
Виділяють три способи організації інноваційної діяльності:
1. інноваційна діяльність на основі внутрішньої організації, коли інновація створюється і (або) освоюється всередині фірми її спеціалізованими підрозділами на базі планування і моніторингу їх взаємодії по інноваційному проекту;
2. інноваційна діяльність на основі зовнішньої організації при допомозі контрактів,
коли замовлення на створення і (або) освоєння інновації розміщується між сторонніми організаціями;
3. інноваційна діяльність на основі зовнішньої організації за допомогою венчурів,
коли фірма для реалізації інноваційного проекту засновує дочірні венчурні фірми, які
залучають додаткові сторонні засоби (кошти) [3, с. 207].
Найчастіше використовується другий спосіб організації інноваційної діяльності –
фірма розміщує замовлення на розробку новизни, а освоює їх власними силами. Відносна
рідкість використання першого способу пояснюється недостатнім потенціалом фірмової
науки.
В основі всіх видів інноваційної діяльності лежить створення і освоєння нових видів
продукції (послуг), виготовлення, створення цінностей, благ та інших товарів.
Інноваційна діяльність підприємства спрямована насамперед на підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається (послуг).
Конкурентоспроможність – це характеристика товару (послуги), що відображає його
відмінність від товару-конкурента як за ступенем відповідності конкретній потребі, так і за
витратами на її задоволення. Два елементи – споживчі властивості і ціна – є головними
складовими конкурентоспроможності товару (послуги).
Однак ринкові перспективи товарів пов’язані не лише з якістю і витратами виробництва. Причиною успіху або невдачі товару можуть бути й інші (нетоварні) фактори, а саме
такі, як рекламна діяльність, престиж фірми, пропонований рівень обслуговування.
Управляти конкурентоспроможністю – значить забезпечувати оптимальне співвідношення названих складових, спрямовувати основні зусилля на вирішення наступних завдань:
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підвищення якості продукції, зниження витрат виробництва, підвищення економічності та
рівня обслуговування.
Як показує досвід, невеликі фірми особливо активно діють у виробництві товарів, які
проходять стадії формування ринку і виходу з нього. Справа в тому, що велика фірма
зазвичай неохоче йде першою на виробництво принципово нової продукції, адже наслідки
можливої невдачі можуть бути для неї набагато важчі. Забезпечення конкурентоспроможності товару вимагає новаторського, підприємницького підходу, суттю якого є пошук і
реалізація інновацій [4, с. 285].
Отже, головною передумовою інноваційної діяльності є моральне старіння продукції,
що випускається і технології. І саме тому, на підприємствах слід проводити атестацію виробів, технологій, устаткування і робочих місць, аналізувати ринок і канали розподілу
товарів.
1. Бузько І.Р. Стратегічне управління інноваціями та інноваційна діяльність підприємства : монографія /
І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, Г.О. Голубченко. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015.- 176с.
2. Економіка і організація інноваційної діяльності // За загальною редакцією Стельмащук А.М. –
Тернопіль: Економічна думка 2014.
3. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник / О.М. Хотяшева.-Спб.: Питер, 2014. С. 201-211
4. Геєць В. Інноваційно-інвестиційна діяльність в Україні // стратегічні виклики ХХІ століття
суспільству та економіці України. – Т.1: Економіка знань – модернізаційний проект України [Текст] / За ред.
В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2013. – С. 285-302.

Бурмака Т.М.
канд. екон. наук, доц.
Менд В.С.
студентка
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Вітчизняним підприємствам важко застосовувати стратегічне управління через складні
умови господарювання, нестабільність національної економіки, брак коштів для впровадження
інновацій та негативний вплив інших макро та мікроекономічних факторів. З іншого боку, на
сьогоднішній день, недостатньо розроблена методична база з оцінки та вибору стратегій. Тому
удосконалення оцінки стратегій має практичну та теоретичну актуальність.
Дослідження зарубіжних і вітчизняних науковців показують, що в сучасних умовах
важливого значення при стратегічному управлінні набуває питання оцінки стратегічної діяльності підприємств. На практиці для оцінки стратегій підприємства застосовують якісні та кількісні методи. Якісні методи оцінки дозволяють провести якісний аналіз конкурентних позицій,
необхідний для попереднього дослідження конкурентної ситуації, вибору виду бізнесу для
інвестування, але значна спрощеність у виборі, використання простої шкали бальних оцінок і
суб’єктивність характеру думок експертів вказують на їх недосконалість [1].
Для усунення існуючих недоліків пропонується використовувати алгоритм оцінки
стратегічної діяльності підприємства, шляхом побудови тривимірної матриці стратегічної
позиції підприємства та розрахунку інтегрального показника.
На першому етапі пропонується оцінити ризик, конкурентоспроможність та привабливість кожного перспективного стратегічного напрямку діяльності підприємства.
Для ефективної оцінки стратегічної діяльності підприємства необхідно ідентифікувати усі ризики для подальшого вибору методу їх нейтралізації. При цьому слід підкреслити,
що при виборі стратегії підприємства, ризик відіграє роль дестимулятора, тобто його збільшення негативно впливає на діяльність підприємства, а його зменшення, навпаки, позитивно.
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Тому для побудови тривимірної матриці та для розрахунку інтегрального показника, при
врахуванні ризику, необхідно визначити його зворотне значення: одиниця мінус величина
ризику.
Не менш важливим завданням під час оцінки стратегічної діяльності підприємства є
оцінка конкурентоспроможності по кожній стратегії. Вибір того чи іншого підходу до оцінки
конкурентоспроможності підприємства обумовлений метою організації та наявністю
необхідного обсягу інформації для розрахунків. Спираючись на проведений аналіз існуючих
методів [2], можна зробити висновок, що оптимальним методом оцінки конкурентоспроможності є таксономічний аналіз, який заснований на комплексному дослідженні показників
кожного підприємства – конкурента, їх порівнянні і визначенні наближення значень показників до еталонної крапки.
Оцінку привабливості підприємства пропонується оцінювати методом експертних
оцінок, згідно з проведеним аналізом кожного методу оцінки привабливості [3].
Наступним етапом оцінки стратегічної діяльності підприємства є визначення інтегрального показника за кожним напрямком діяльності підприємства.
Інтегральний показник діяльності підприємства визначається як сума добутку вагомості кожного показника, який характеризує стратегічну позицію підприємства (ризик,
конкурентоспроможність, привабливість) і його величини у числовому виразі:
ІП=РВПР*ПР+РВКСП*КСП+РВР*Р,
(1)
де ІП – інтегральний показник; ПР – привабливість стратегії; КСП – конкурентоспроможність стратегії; Р – ризик стратегії; РВПР, РВКСП, РВР – рівень вагомості привабливості стратегії, конкурентоспроможності стратегії та ризику стратегії відповідно.
Інтегральний показник діяльності підприємства визначається для кожного напрямку
діяльності підприємства, а його максимальне значення відповідає пріоритетному виду діяльності.
Таким чином, удосконалена комплексна оцінка стратегічної діяльності підприємства,
дозволяє приймати раціональні управлінські рішення, які призведуть у майбутньому до
збільшення показників ефективності діяльності підприємства.
1. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: підручник. Львів : "Новий Світ", 2009. 680 с.
2. Стратегія підприємства : підручник / Ю.Б. Іванов та ін. Харків : ВД "ІНЖЕК", 2009. 560 с.
3. Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія.
Харків : ВД „ІНЖЕК”, 2006. 496 с.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРОЦЕС МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Інтеграція національної економіки у світовий економічний простір є важливою складовою підвищення її міжнародної конкурентоспроможності та забезпечення національних
економічних інтересів. Не можна бути конкурентоспроможною індустріальною, а тим більше
постіндустріальною економікою, якщо товари і послуги не продаються на ринках розвинених країн. Доступ до заможних споживачів є одним із найбільш важливих факторів
успіху для будь-якого бізнесу, причому не тільки через збільшення розміру ринку і масштабу
виробництва та підвищення стійкості шляхом зниження ризиків країни, скільки через
можливість вести справи з вимогливим споживачем, отримувати без посередників сигнали
про потреби і напрями вдосконалення продукції і послуг.
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Для прикладу, китайські учені приходять до висновку про те, що у чималому ступені
трансформація сутності міжнародної торгівлі займає незначне місце у розвитку економіки
КНР, і що у найближчі десятиліття інтеграція ресурсів у рамках глобального ланцюжка доданої вартості стане адекватним проявом світової торгівлі [1]. Відповідно, КНР повинна
переходити від традиційного експорту до торгівлі в рамках глобального ланцюжка доданої
вартості. Зустрічаються також твердження, що стратегія розвитку Китаю багато у чому
нагадує японську і корейську моделі. Однак, і Японія, і Республіка Корея перешкоджали у
свій час приходу іноземного капіталу задля створення індустріальної бази, тим самим очікували становлення національних інвесторів. Китайська ж модель наздоганяючого розвитку,
орієнтована на результат у короткі терміни, отримала назву «прискореного розвитку» [2].
Недоліком такої моделі є відсутність на початкових етапах розвитку власного виробництва і
торгових марок, відомих на світових ринках.
У результаті аналізу наукових джерел [1-2] встановлено, що модернізація економіки
тісно пов’язана з її структурною перебудовою. Вже на початку реформ правління КНР розуміло, що головна мета «відкриття» економіки – не інтеграція у світогосподарські зв’язки, а
використання зовнішньоекономічних зв’язків для інтеграції внутрішнього ринку, і що відрив
від країн з розвиненими ринками в області сфери послуг не такий критичний, як відрив у
технологічних можливостях національного виробництва.
Таким чином, глобалізація має суттєвий вплив на хід процесу модернізації економіки,
трансформуючи його у боротьбу між країнами за відстоювання національних інтересів, у
першу чергу, захисту національного економічного суверенітету.
1. Розвиток глобальних ланцюжків доданої вартості і нова нормальність зовнішньої торгівлі Китаю /
Інститут міжнародної торгівлі та економічного співробітництва при Міністерстві комерції КНР.
URL: http://www.caitec.org.cn/article/xsyj/wz/201602/1554.html
2. The Shifting Geography of Global Value Chains: Implications for Developing Countries and Trade Policy /
World Economic Forum. Geneva : WEF, 2018. P. 13-14.

Буторіна В.Б.
к.е.н., старший викладач
Ящишина І.В.
д.е.н., професор
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА РОЛЬ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ
Анотація. У тезах систематизовано підходи різних економічних шкіл до обґрунтування впливу технологічних змін на макроекономічну динаміку.
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Актуальність теми дослідження. Історія вивчення ролі технологічних змін у макроекономічній динаміці є суперечливою з точки зору змісту. Центральна суперечність, яка
простежується на шляху еволюції поглядів полягає в одноголосному визнанні їх вирішального значення в економічному розвитку, з одного боку, та у частому ігноруванні їх як
самостійного ендогенного чинника в моделях і політиці економічного зростання, з іншого.
Дана суперечність і дотепер актуальна.
Аналіз останніх досліджень з даної теми. Наукові дослідження економічного зростання з урахуванням технологічних змін як чинникової ознаки проводили представники
різних економічних шкіл. Зокрема, А. Сміт, К. Маркс [1], Р. Солоу [8], Т. Сван, Р. Харрод [2],
Є. Домар, Н. Колдор, Й. Шумпетер [7], К. Фрімен [5], Л. Соті та іншими. Вчені Т. Пеллі,
Я. Тінберген, Дж. Гроссман, Е.Хелпмен [4], Ф. Агійон [3], П. Хоувітт, П. Ромер, С. Ребело [6]
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представили змістовні підходи до врахування нових технологій як ендогенного чинника
економічного зростання.
Мета дослідження. Систематизувати теоретичні погляди на вплив технологічних
змін на макроекономічну динаміку.
Виклад основного матеріалу.
Систематизуємо підходи різних економічних шкіл до обґрунтування впливу технологічних змін на макроекономічну динаміку:
1. Класична школа. А. Сміт та інші представники вважали розвиток технологій наслідком поширення процесів поділу і спеціалізації праці. В центрі уваги перебували виробничі
чинники праці і капіталу. Технологічні чинники репрезентувалися характеристикою зміни
продуктивності цих ресурсів, віддача від яких розглядалася як в екстенсивному, так і в
інтенсивному режимі. Систему управління впровадженням нових технологій як явище
надбудовне класики вважали наслідком, а не причиною розвитку виробництва [1, с. 21].
2. Неомарксистська гілка неокласичної школи. Модель відтворення К. Маркса була
побудована без врахування змін у продуктивності чин6ників виробництва. Неомарксисти
спочатку взагалі не враховувала чинника технологічного розвитку як відокремленого від
праці і капіталу чинника збільшення продуктивності праці.
3. Неокласична школа. Застосовуються принципи, розроблені з використанням агрегованої виробничої функції Кобба-Дугласа, де у явному вигляді оцінювалася роль технологічних змін, які призводили до збільшення продуктивності виробничих чинників праці та капіталу. Найтиповіша схема аналізу цього напряму була розроблена Р. Солоу, який довів, що
саме технологічні зміни, а на просто збільшення запасу капіталу, є головним чинником
довгострокового економічного зростання індустріальних країн. Відповідний чинник вбирає в
себе кращу організацію виробництва, вдосконалення технологічних знань чи кращу фахову
освіту робітників [8]. Тому його було названо «залишком», тобто тим, що залишається у
величині темпу економічного зростання після вирахування з неї внеску в це зростання вхідних чинників – капіталу і праці.
4. Кейнсіанська школа. Охоплюється короткостроковий період при фіксованому рівні
цін, тому не може належним чином дослідити технологічні зміни. Адже останні пов’язані,
по-перше, зі стратегічними, довгостроковими питаннями розвитку і, по-друге, з новими
продуктами і виробництвами, тобто критерій сталості цін до них не може бути застосований.
Найпопулярнішою теорією економічного зростання стала модель Харрода-Домара, у якій
продуктивність ресурсів приймається постійною, тому чинник впровадження нових технологій – відсутній та ігнорується [2].
5. Посткейнсіанська школа. Н. Колдор запропонував термін «технічний динамізм»,
під яким розумів винахідливість і готовність до змін та експериментів. Саме «технічний динамізм» Колдор вважав рушійною силою економічного зростання в суспільстві. Він замінив
лінійну виробничу функцію двома нелінійними – технічного прогресу та інвестицій.
6. Шумпетерівська економічна теорія. Технологічні зміни є окремим ключовим
чинником розвитку. Науково-технічні інновації розглядаються у якості головного двигуна
економічного зростання. У центр аналізу ставляться структурні зміни в економіці, які відбуваються під впливом технологічних змін. Й. Шумпетер встановив тісний зв'язок між впровадженням у виробництво базових науково-технологічних інновацій і довгостроковими коливаннями циклічного розвитку економічних процесів [7]. Однією з центральних категорій є
«деструктивне творення», коли базові технологічні інновації водночас руйнують старі галузі
виробництва і створюють нові.
7. Концепція техніко-економічної парадигми. У роботах К. Фрімена і Л. Соті
технологічні зміни відбуваються відносно швидко і випереджають зміни в інституційній
структурі держави, яка є більш інертною [5]. Технологічна революція призводить до радикальних змін у пануючих у господарській системі технологічних парадигмах (укладах), що
впливають на всі важливі сторони функціонування економіки. Техніко-економічні парадигми
вважаються чинниками «довгих хвиль» Кондратьєва.
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8. Еволюційна економіка (парадигмальна гілка шумпетерівської традиції). Розглядаються технологічні зміни як головний матеріальний об’єкт, що сам динамічно еволюціонує
і обумовлює шляхи еволюції сучасної цивілізаційної системи. При цьому менше зосереджуються на фіксації точних часових фаз технологічної хвилі, досліджуючи сутність цього
процесу і його чинників.
9. Теорія «довгих хвиль» М. Д. Кондратьєва. Головним чинником «довгої хвилі» вважаються саме нові технології, які обумовлюють структурну перебудову економіки з певною
періодичністю, яка залежить від частотності виникнення і впровадження у виробництво базових інновацій, що призводить до утворення галузей-локомотивів загального розвитку (ними сьогодні є наукоємні галузі). Доводиться, що протягом десь двох десятиріч, що передують підйомові хвилі довгого циклу, спостерігається пожвавлення в царині технічних винаходів, а початок підйому збігається з широким застосуванням винаходів у промисловості.
Висновки. З початку 80-х рр. ефективність застосування популярних неокласичних
моделей знизилась. Підрахований для більшості промислово розвинутих держав загальний
чинник продуктивності почав характеризуватися від'ємними значеннями. Це відбувалося на
фоні розгортання технологічних змін, зокрема наукоємних, та стабілізації динаміки економічного зростання. Таке явище отримало в економічній теорії назву «парадокс продуктивності». За допомогою екзогенних бачень технологічних змін ґрунтовно проаналізувати та
пояснити цей феномен неможливо. Отже, не даремно за сучасних умов теорії економічного
зростання розвиваються у руслі так званих ендогенних теорій, які розщеплюють «залишок
Солоу» на елементи та вивчають їх вплив на зростання. У цьому випадку ендогенний НТП є
внутрішньою енергією економічної системи, характеризуючись гармонійним самостійним
впливом науки та техніки на зростання і ефективність виробництва.
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СИСТЕМНИЙ РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ
ТА ЗАПОБІГАННЯ ЙОГО ВИНИКНЕННЮ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ
Глобалізація фінансових ринків і структурні дисбаланси призвели до необхідності
розроблення принципово нових підходів до банківського регулювання та нагляду. З початку
XXI століття зростає значення забезпечення фінансової стабільності як ідеального стану
ринку для ефективного функціонування усіх його суб’єктів. Серед основних загроз стабіль295

ності найбільшої уваги заслуговують глобальні ризики фінансових систем, або, інакше, –
системні ризики.
Системні ризики – явище досить складне та небезпечне. У наш час уже не виникає
ніяких сумнівів у тому, що неконтрольовані локальні ризики досить легко можуть трансформуватися в нерегульовані системні ризики, які становлять серйозну загрозу для фінансової
стабільності та економічного зростання як окремих економік, так і світової економічної
системи.
Незважаючи на значну увагу, яку приділено вивченню питання системних ризиків, і
досі немає однозначного його трактування. Макроекономічний підхід: системний шок призводить до підвищення ризиків окремих суб’єктів системи; імовірність колапсу цілої системи.
Комбінований підхід системного ризику: системні шоки впливають на окремі елементи
системи, а негативні наслідки поширюються далі між елементами системи.
Системні ризики викликають все більше і більше хвилювання ще й тому, що їх
складно спрогнозувати та ще складніше подолати. Оскільки такі ризики охоплюють усю
фінансову систему, то можна стверджувати, що саме системні ризики стали причиною низки
наймасштабніших фінансових і банківських криз в історії людства.
Одним із таких ризиків є ризик ліквідності, який являє собою невід’ємну складову
банківської діяльності та виступає основним підґрунтям системної кризи. Ризик ліквідності
відображає можливість збитків через неспроможність банків забезпечити виконання своїх
зобов’язань унаслідок незбалансованості їхніх активів і зобов’язань [2]. Ризик ліквідності у
діяльності банків існує завжди, попри те, що про нього говорять лише в ситуації, коли він
стає значним і призводить до погіршення фінансового стану або окремої установи, або всієї
банківської системи. У разі його поширення на всю банківську систему доцільно говорити
про системний характер його прояву.
З метою запобігання системному ризику ліквідності та боротьби з ним для початку
варто вміти його оцінити. На сьогодні зробити це досить складно, оскільки не існує чіткого
підходу до його оцінки. Відповідні методики все ще в стадії розроблення, а їх реалізація має
певні труднощі. Одні методи є складними математичними моделями, для інших проблема
полягає у відсутності необхідних даних. Крім того, наявні методи обговорюються в основному для розвинених країн, в той час як нещодавні події показали, що ця проблема має важливе значення також і для країн із ринками, що розвиваються [3].
Інструментами, які сигналізують про зростання системного ризику ліквідності в банківській системі України, можуть бути:
– значна волатильність (нестабільність) високоліквідних активів;
– значний відплив депозитних ресурсів із банківської системи, що характеризується
виникненням банківської паніки;
– постійне невиконання банками обов’язкових нормативів ліквідності;
– значні обсяги операцій рефінансування як основного інструменту підтримання
ліквідності;
– від’ємне значення динамічного індикатора ліквідності [5];
– збільшення частки проблемних активів у загальних активах банків тощо.
Однією з причин системного ризику ліквідності є збільшення обсягів проблемних
(токсичних) активів, що спричиняє недоотримання банками надходжень та негативно впливає на їхню ліквідність і фінансовий результат. Кредитна активність банків упродовж останніх двох років суттєво знизилась у зв’язку з геополітичними факторами та складною макроекономічною ситуацією. Через зменшення ресурсної бази, погіршення платоспроможності та
платіжної дисципліни позичальників банки скоротили кредитування як корпоративного
сектору, так і домашніх господарств. Однак через низьку платоспроможність позичальників
частка прострочених кредитів зростала [4].
В Україні критеріями системної важливості банків є: розмір банку, ступінь фінансових взаємозв’язків і напрям діяльності [1]. Національний банк України щороку визначає
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системно важливі банки, які мають найбільший вплив на діяльність усього банківського
сектору країни. Одним з найсильніших банків в Україні є, звичайно що, «Приват Банк».
Протягом 3 років, а саме: 2011, 2012 та 2013 був стабільний показник кількості банків –
176. Вже починаючи з січня 2015 року чисельність банківських установ починає стрімко
падати і вже у квітні 2021 року їх залишається 78. Тобто, трішки більше чим за 10 років чисельність банків, що пропонували свої послуги скоротилася більше чим на 100.
З цього випливає, що з метою ефективного запобігання системному ризику ліквідності та подолання його наслідків необхідно впровадити такі заходи:
– удосконалити практику банківського регулювання і нагляду в частині розроблення
ключових індикаторів раннього виявлення системного ризику ліквідності в банківській системі та оперативного вжиття заходів з метою недопущення реалізації
системного ризику ліквідності;
– розробити сценарії стрес-тестування системного ризику ліквідності для банківської системи;
– посилити вимоги до системно важливих банків у частині підвищення граничних
значень економічних нормативів капіталу, ліквідності та кредитного ризику;
– здійснювати виважену грошово-кредитну політику, передбачивши надання кредитів рефінансування життєздатним банкам лише за виняткової необхідності тощо.
Системний ризик ліквідності зазвичай пов’язують із неможливістю виконання своїх
зобов’язань окремими фінансовими інститутами, що чинить негативний вплив на всю
фінансову систему. Системно важливі банки як основні джерела розвитку системних ризиків
потребують суворішого контролю та нагляду з боку регулятора. А впровадження зазначених
заходів допоможе забезпечити стабільність банківської системи та зменшити системні ризики, що позитивно вплине на ефективність і конкурентоспроможність банківської системи та
економіки загалом.
1. Положення про порядок визначення системно важливих банків: Постанова Правління Національного банку України від 25.12.2014 № 863.
2. Базельский процесс: Базель-2 – управление банковскими рисками / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза. –
Москва: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 191 с.
3. Andrievskaya I. Measuring systemic liquidity risk in the Russian banking system [Електронний ресурс] /
Irіna Andrievskaya. – Режим доступу : http:// www.hse.ru/data/2012/03/23/1264676653/Irina_Andrievskaya_article_
5Mar2012-2.pdf.
4. Статистика. Грошово-кредитна та фінансова статистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.bank.gov.ua.
5. Карчева Г. Т. Сучасні підходи до управління ризиком ліквідності банків / Г. Т. Карчева, С. В. Запорожець, В. Ю. Чібісова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 7 (Вересень). – С. 691–696.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН В ОПОДАТКУВАННІ IT ГАЛУЗІ
На даний час, в Україні вагоме місце посідає IT індустрія. Насамперед це пов’язано з
тим, що в умовах економічної та політичної кризи ця галузь здатна, так би мовити, розгладити ці явища внаслідок свого швидкого розвитку та забезпечити ефективне функціонування
суміжних із нею галузей.
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Якщо брати до уваги обсяги експорту IT-послуг за кордон, то за даними Державної
Служби Статистики України попри кризу спричинену пандемією коронавірусу у 2020 році
цей показник вперше перетнув позначку 5 млрд дол. та зріс на 20,44 % у порівнянні з 2019
роком. Це відбулося через відновлення попиту на світовому ринку та підтриманню високої
конкурентної ціни та якості. [1]
Стосовно змін в оподаткуванні, то планується встановлення нового податкового
навантаження на заробітні плати найманих робітників ІТ галузі до 10%, а також їхнє звільнення від сплати такого податку, як військовий збір. Якщо брати загалом, то новий пакет
законопроектів для IT галузі: №3979 "Про заходи щодо стимулювання розвитку IT-індустрії
в Україні" є значно кращим за попередній. Він забезпечить розвиток певної частки IT галузі
України, однак не більшу її частину. Для ЦП «Дія.Сіті» запропонували наступні умови:
1. Податок на дохід фізичних осіб для штатного робітника має становити 5%;
Єдиний соціальний внесок також 5%, однак більше ніж подвійний розмір мінімального
Єдиного соціального внеску.
2. Введення такого поняття, як податок на виведений капітал. Він потрібен замість
податку на прибуток і становить вдвічі менше, тобто 18%. Якщо компанія захоче вивести
гроші, вона повинна буде заплатити 18% податку на виведений капітал. [2]
Аби стати повноцінним резидентом «Дія.Сіті» компанія повинна відповідати таким
критеріям:
· Від сумарного доходу близько 70% мають бути експортними
· Оплата праці повинна складати 70 % в загальній структурі витрат.
· Заробітна плата працівників IT-галузі повинна бути не менше 1200€ за курсом
НБУ
· Організація повинна бути внесена в IT реєстр
Новий пакет законопроектів безсумнівно може стати перспективним для IT галузі
України, якщо будуть враховані наступні умови:
1. Необхідно зберегти третю групу ФОП, як стандартний формат роботи в IT галузі
впродовж минулих 15 років, адже протягом цього періоду результати роботи показали ефективність. У 2019 році зайнятість становила 150 тис. осіб та 4,2 млрд доларів експортних валютних надходжень. Необхідно забезпечити можливість роботи третьої групи ФОП із резидентами ЦП «Дія.Сіті». Також слід унеможливити перекваліфікацію цих відносин у трудові.
2. Трудові відносини, створені між учасниками та суб'єктами цифрового парку, повинні укладатись як контракт. Себто, для IT галузі є важливим відхід від регулювання,
передбаченого КЗпП.
3. В період світової економічної кризи не повинно відбуватися збільшення податкового навантаження на IT галузь.
4. Потрібно ввести заборону на додаткове регулювання для резидентів органом
управління ЦП «Дія.Сіті». Це звільнить бізнес від додаткових перевірок, заборон та обмежень та не дозволить утримувати всі повноваження в руках одного державного органу.
5. Перевага інтересів учасників цифрового парку над завданнями державного контролю у господарській діяльності. Винятками є випадки пов'язані з життям та здоров'ям
людини, її правами та законними інтересами.
Поки що сервісна IT індустрія не може підтримати запропоновану редакцію законопроектів. По-перше, це пов'язано з критеріями участі IT компаній у ЦП «Дія.Сіті».
Відповідно до статті 4 законопроекту №3979, передбачено, що питома вага витрат на
оплату праці робітників IT галузі є більшою за 70%. Тут мова йде про 70% витрат на трудові
договори згідно з КЗпП України – а це означає, що є загроза переведення великої частини
фахівців на трудові договори, що не є прийнятним для сервісної IT галузі.
Також пропонується введення норми, при якій контрактні взаємини з фізичними
особами-підприємцями оподатковуватимуться додатковими 18%. Таке збільшення податкового навантаження за короткі терміни для більшої частини сервісних IT-компаній стане великою загрозою, адже вони працюють за контрактною моделлю співпраці компанії та ФОП.
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Передбачене додаткове навантаження для IT-бізнесу буде становити приблизно 8-12%
загального обороту компанії, а це безумовно матиме негативний вплив на темпи росту IT галузі.
Метою нових вищезгаданих законопроектів є створення умов для розвитку IT галузі
та зменшення податкового навантаження на неї, однак ці законопроекти не є завершеними та
досконалими, адже вони не враховують всі потреби та аспекти української IT галузі.
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua/
2. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://eba.com.ua/opodatkuvannya-it-industriyi-shhoproponuye-vlada-i-yak-na-tse-reaguye-biznes/
3. Проект Закону про заходи щодо стимулювання розвитку ІТ-індустрії в Україні №3979 від
11.08.2020 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69670
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНІВ
Кожний окремий регіон є частиною держави як сукупності адміністративно-територіальних одиниць, що являють собою налагоджену систему. Він повинен відповідати вимогам, які є необхідними для формування ефективної соціально-економічної сфери і підвищення інноваційного рівня науково-технічного розвитку самого регіону і всієї системи взагалі.
Саме з цією метою кошти із місцевих бюджетів вкладаються в різноманітні програми і проекти. Основна проблема полягає в тому, що ефективність цих програм з технологічної точки
зору часто оцінюється недостатньо адекватно. Це, в свою чергу, призводить до того, що
продукція, яка виробляється в рамках таких проектів, від самого початку є неконкурентоспроможною, оскільки має відношення не до нового технологічного укладу і не відповідає
вимогам сучасності [1-4].
В великих містах загальнодержавного значення і в кожному регіоні України функціонують форуми і різного роду товариства для пошуку нових бізнес-ідей, запуску стартапів.
Якщо акцентувати увагу на розвитку стартапів в конкретних регіонах України, то тут можна
вказати в першу чергу на те, що в ряді регіонів на даний час відсутня сформована інфраструктура для розвитку підприємництва, що включає інкубатори, технопарки: саме у цих
структур є свої програми фінансової підтримки; програми по роботі з вищими навчальними
закладами та ін. Тому переважно цікаві проекти на певному етапі переносяться до Києва і як
наслідок, регіони України залишаються без потенційно можливих інвестиційних ресурсів.
На даний час, як показує аналіз, до розряду «технологічні і інноваційні» міста України потрапили 12 міст, лідерами яких є: Львів, Тернопіль, Харків, Вінниця, Нікополь, Дніпро,
Мукачево, Тєтієв, Пирятин, Тростянець, Кам'янець-Подільський [5]. Цільовими орієнтирами
щодо визначення переліку лідерів в інноваційності є:
1. наскільки місцева влада впроваджує оригінальні і інноваційні рішення щодо
цифровізації і розвитку інфраструктури міста;
2. чи покращуються системи в результаті такої роботи;
3. в якій мірі реалізуються цифрові технології і наскільки ці проекти економічно
ефективні;
4. чи позитивно впливають вони на життя жителів.
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Що стосується інших міст, наприклад, Маріуполя, Славутича, Шостки, то вони лідирують по стартапах. Найкращу транспортну модель впровадили на своїх територіях Львів,
Житомир і Маріуполь[6].
В Україні формується напрямок комерціалізації новітніх технологій, на яких і здобувачі
вищої освіти можуть формувати компетенції роботи в бізнес-проектах. В навчальні плани вишів
додаються нові дисципліни, при вивченні яких здобувачі освіти спеціально навчаються веденню
бізнесу. Навчальний процес повинен бути побудований не лише на теоретичних завданнях, але і
включати практичні заняття, на яких доцільно розбирати кейси, створювати власні проекти
створення бізнесу з обґрунтуванням актуальності і рентабельності.
В даний час в умовах економічних обмежень можна помітити зниження темпів соціально-економічного розвитку в багатьох регіонах країни і територіальних утвореннях. Дана
тенденція пов'язана з багатьма аспектами. Наприклад, з пандемією коронавірусної хвороби, з
недостатністю фінансів для переозброєння виробництва, з майже вичерпанням природних і
сировинних ресурсів, використанням застарілих технологій і обладнання в промисловості.
Діюча державна і місцева політика не системна, а фрагментарна, через це вона не може забезпечити необхідні темпи зростання економічних показників і розвиток інноваційних якостей регіону. Як наслідок, спостерігаються: втрата конкурентоспроможності території; спад
обсягу інвестицій; нездатність забезпечити високий рівень життя населення регіону.
Основним завданням функціонування інноваційної системи є раціональне використання економічного потенціалу регіону. Визначаючи ступінь соціальної і економічної диференціації, її глибину і розміри, можна підготувати важливі шляхи подолання стійкого районного вдосконалення і, таким же чином, методи вирівнювання районних економічних диспропорцій. Процес конвергенції регіонів в сфері соціально-економічного розвитку використовує
дві сфери економічної політики, реалізація яких надає необхідні передумови для регіональних відмінностей: ефективну просторову структуру економіки і нерівномірний розвиток
районів. Держава, яка прямо або побічно зачіпає регіональні системи, має перспективу побудувати економічну просторову структуру. Проте необхідно враховувати часові межі стратегії регіонального вдосконалення. Через те, що наявні районні системи достатньо стабільні і
дуже повільні в змінах, а просторова структура економіки вибудовується протягом десятиліть, то позитивні зміни для досягнення соціально-економічної рівноваги можна очікувати
переважно за рахунок періоду часу в тому ж порядку.
1. Новоселова З.К. Формирование и устойчивое накопление инвестиционного потенциала предприятий
(на примере строительно-коммунальных структур)». Автореферат дис. на соиск. уч. ст. к.э.н. -Новосибирск:
НГТУ, 2002. – 19 с.
2. Л. О. Гришина, Н. В. Гавриленко. Інноваційні підходи до розвитку регіону в умовах інтеграційних
процесів. Збірник наукових праць НУК. – Випуск 2(76).- Миколаїв. – № 1, 2014. – С. 126-131
3. Н. Гавриленко, О. Грищенко, Н. Козіцька. Оснoвні прoблeми функціoнувaння систeми збaлaнсoвaниx пoкaзників в стрaтeгічнoму кoнтрoлінгу. Економіка. Фінанси. Право. 2020/5
4. Н. В. Гавриленко, О. В. Грищенко, Н. О. Козіцька. Бізнес-моделі: підходи до визначення та формування структури. Modern problems of management:economics, education, health care and pharmacy. October 16-19,
2018, Opole, Republic of Poland. 28-30р
5. Названы самые технологичные и инновационные города Украины за 2020 год. URL:
https://news.finance.ua/ru/news/-/481072/nazvany-samye-tehnologichnye-i-innovatsionnye-goroda-ukrainy-za-2020-god
6. Smart Cities Ukraine 2019: в Киеве назвали самые инновационные, комфортные и экологичные города
Украины. URL: https://openkyiv.info/ru/news/samye-innovacionnye-komfortnye-i-ekologichnye-goroda
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РОЗРОБКА ТА ВИБІР ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні одним з необхідних умов
економічної успішності підприємства є наявність у нього стратегії розвитку. В умовах ринку
одним із основних шляхів досягнення успіху є інноваційна стратегія фірми і менеджмент
інновацій. Стратегія полягає у виборі між низкою можливих варіантів, щоб отримати найкращі шанси на “перемогу”, а інновації – лише один із засобів досягнення стратегічних цілей.
На умови і зміст формування інноваційної стратегії фірми впливають: позиція керівництва щодо інновацій (нововведень); система управління інноваціями; сфера фундаментальних і прикладних досліджень; оцінка результатів; відкриття; патенти; інвестиції; інноваційний потенціал фірми. [1,c. 84].
Більшість керівників визначають інновації як стратегічний пріоритет розвитку, однак
відсутність чіткої інноваційної стратегії є основною проблемою, особливо для усталених
компаній, коли під час кризи стає пріоритетом оптимізація існуючого бізнесу.
Безпосередня розробка інноваційної стратегії не обов’язково сам по собі складний
процес, а саме її узгодження із загальними бізнес-цілями та способами роботи – це те, що
займає більшу частину часу та зусиль.
Інноваційна стратегія полягає не в інноваційній тактиці, тобто в постановці задачі, а скоріше у відображенні місії та цінності організації для певних споживчих ринків. Це встановлює
межі для очікувань щодо ефективності інноваційної діяльності, спрощуючи та структуруючи
інноваційну роботу для досягнення найкращого можливого результату. Також важливо зазначити, що при розробці стратегії інноваційні цілі не повинні відокремлюватися від загальних бізнесцілей, оскільки єдине бачення та спільні цілі підвищать операційну ефективність.
Немає сенсу вводити інновації як самоціль, оскільки вони мають відобразити свій внесок у глобальному плані підприємства. Отже, перш ніж розробляти інноваційну стратегію,
необхідно переконатись, чи відомо, як саме розробка інновацій допоможе досягти основних
цілей. Часто найкращим підходом до цього є вибір варіантів, які підприємство може краще
реалізувати на практиці порівняно з конкурентами.
Однією з відносно надійних основ для прийняття таких стратегічних рішень є Каскад
вибору стратегії представлений в книзі “Грати на перемогу”, авторами якої є А. Г. Лафлі та
Роджер Л. Мартін [2].
Каскад складається з п’яти кроків, які можуть допомогти у розробці та реалізації
інноваційної стратегії в будь-якій організації Як правило, існує два різних підходи до інноваційної стратегії: інноваційна бізнес-модель і використання існуючої бізнес-моделі.
Основною метою інноваційної бізнес-моделі є реалізація нових джерел доходу за
рахунок підвищення вартості продукції і способів доставки продукції споживачам.
Використання існуючої бізнес-моделі стосується постійного удосконалення та поступових, стійких інновацій. На відміну від інноваційної бізнес-моделі, стратегічний фокус
організацій, спрямований на удосконаленні основного бізнесу, а не на побудові нових бізнесмоделей для створення додаткової вартості.
Другим кроком у каскаді вибору стратегії є визначення правильних “умов гри” зокрема
вибору ринку та сегменту клієнтів, для якого пропонується товар. Тобто щоб мати можливість
впроваджувати інновації і відповідати на запити споживачів, необхідно зрозуміти, чого насправді хочуть клієнти, а решту прибрати. Для цього необхідно знати, що відбувається на ринку.
Третім, найважливішим кроком є визначення унікальної цінності. Тобто обрати такий тип
інновацій, що дозволить компанії створити певну унікальну цінність та досягти конкурентних
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переваг. Для досягнення цінних інновацій, необхідно зрозуміти, на які сегменти споживачів
орієнтовані конкуренти, і як ці сегменти збігаються з тими, на які спрямовані наші нові пропозиції. Чи є можливість модернізувати будь-який із існуючих продуктів, щоб додатково диференціювати його для географічних районів чи сегментів, які зазнають найбільшої конкуренції.
Четвертим кроком є оцінка своїх основних можливостей. Набір можливостей повинен
враховувати наступні елементи: культура; наука та розвиток (НТП); поведінка; цінності; знання;
навички. Здатність пов’язувати та розвивати ці можливості є ключовою для інновацій.
Останнім, п’ятим кроком, щоб мати можливість реалізовувати свою інноваційну стратегію масштабовано та інтегровано, необхідно визначити, які системи повинні бути на місці
тобто визначити в яких технологіях і системах можуть поєднуватись елементи нашої інноваційної інфраструктури. Також визначити найбільш важливі системи що підтримують і допомагають вимірювати результати нашої інноваційної стратегії. Це включає в себе наступні
елементи: роль підприємства в НТП, особливо щодо розвитку технологій; роль освіти і
підготовки кадрів, пов’язаних з інноваціями; системи виробництва, маркетингу і фінансів.
Оскільки метою інновації є створення конкурентних переваг, слід зосередитись на
створенні вартості, яка або економить для споживачів кошти та час, або змушує їх платити
більше за створений товар чи послугу, забезпечуючи більші вигоди для суспільства, робить
продукт кращим або зручнішим у використанні, або стає більш довговічним та доступним у
порівнянні з попереднім продуктом та існуючими на ринку.
Інноваційна стратегія полягає в тому, щоб зробити найкраще свідомий вибір між
низкою можливих варіантів. Щоб досягти успіху в розробці кращої інноваційної стратегії,
потрібно визначити та скласти найкращі стратегічні рішення, необхідні для перемоги. Однак
зробити такий вибір – це лише половина справи. Щоб інноваційна стратегія працювала,
ключовим є стратегічне узгодження та безперервна інтеграція з методами роботи. Чітка
комунікація, а також підтримка показників на рівні компанії та на індивідуальному рівні
допоможуть перетворити інновації в постійну практику.
1. Малюта Л.Я. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства : навчальний посібник /
Л.Я.Малюта. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 232 с
2. Innovation Strategy – What is it and how to develop one? URL: https://www. viima.com/blog/innovationstrategy (дата звернення 17.04.2021)
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ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В СТИМУЛЮВАННІ
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Інноваційна діяльність як явище соціально-економічного життя має безліч різних проявів і пов’язана з різними факторами, регулятивнимии нюансами, стимулами економічного
та неекономічного порядку. У сучасних умовах зростання взаємозалежності країн та посилення глобальної конкуренції інновації є запорукою прогресу, а також фактором формування
та нарощування конкурентної сили, забезпечення добробуту населення .
Недостатня фінансова підтримка, нерозвинута законодавча база, низький рівень розвитку інноваційної інфраструктури – ці та інші фактори, що згадуються керівниками вітчизняних підприємств як перешкоди на шляху інноваційного розвитку, певною мірою пов’язані
з діяльністю органів публічної влади.
Інновації розрізняються між собою за кількісними та якісними параметрами, насамперед – за відповідністю власному інформаційному змісту, який взагалі можна розглядати як
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субстанцію інновацій, незалежно від їх зовнішньої форми. Скажімо, інноваціями можуть виступати як фундаментальні прориви, здобутки прикладної науки, так і створення примітивного
приладу, який на певному технологічному етапі підвищує ефективність виробництва [1].
Функції держави у сфері інвестицій реалізуються через представництва різних органів
(держава як учасник) або безпосередньо через розподіл бюджетних коштів (держава як
інвестор). Держава виступає в ролі інвестора за наступних умов:
– бере на себе функції інвестора тих галузей економіки і виробництв, продукція
яких має загальнонаціональний характер і відповідно до законодавства може вироблятися на державних підприємствах або підприємствах, приватизація яких
провадитиметься найближчим часом;
– фінансування тих галузей та виробництв, де держава є замовником та споживачем
продукції (оборонна промисловість, об’єкти державної інфраструктури, магістралі, термінали);
– функції інвестора в соціальній сфері, особливо при фінансуванні продукції агропромислового комплексу;
– держава тимчасово може інвестувати ті виробництва, де спостерігається спад виробництва;
– держава може інвестувати розвиток виробництв, доцільність яких обґрунтовується
ринковою кон’юктурою (з метою отримання прибутку).
У будь-якому разі держава реалізує свої основні функції щодо регулювання інвестиційного процесу формуючи та запроваджуючи інвестиційну політику, яка є частиною економічної політики держави, визначає обсяг, структуру та напрямок вкладення інвестицій,
зростання основного капіталу та їхнє відновлення на основі досягнень науки і техніки.
Для забезпечення безперервності суспільного прогресу саме держава має надати
гарантовані інвестиції та забезпечити гарантований попит на продукти інноваційної діяльності. Для України необхідність розвитку інноваційної діяльності тісно пов’язується з оновленням застарілого устаткування та основних виробничих фондів у цілому [2].
Одним із найбільш актуальних аспектів державної участі в інноваційному розвитку
країни є інформаційна підтримка учасників інноваційної системи. Як свідчить практика, створення баз даних і інформаційних служб у мережі Інтернет, що набула поширення декілька років
тому, є неефективною та не виправдовує сподівань. Більш перспективним є часткове або повне
фінансування участі фірм у різних міжнародних виставках і ярмарках технологій. Як правило, це
дозволяє сформувати нові контакти, що у майбутньому можуть виступати як джерела створення
нових розробок і основа формування ринків збуту продукції підприємства.
Як використання інфраструктури, так і державне фінансування інноваційної діяльності є малоефективним за відсутності кваліфікованих кадрів у сфері високих технологій. А
це, у свою чергу, є надзвичайно важливою проблемою в цій галузі. Для її вирішення має бути
створена система консультаційних послуг для інноваційно-активних підприємств, у тому
числі дрібних, а також сформована інституціональна інфраструктура підготовки та перепідготовки кадрів, включаючи використання програм і технічних засобів дистанційного
навчання. Система підготовки кадрів повинна бути гнучкою та різноманітною, містити у собі
як університетське навчання, так і короткочасні курси, семінари, круглі столи для підвищення кваліфікації менеджерів-практиків [3].
Для дрібних інноваційних підприємств доцільним є створення системи нормативної
регламентації освітніх центрів і центрів перепідготовки, що містила б систему контролю за якістю навчання та забезпечувала ефективний моніторинг подальшої бізнес-кар’єри випускників
Україна як високотехнологічна країна має спиратися виключно на власні національні
ресурси. Міжнародна фінансова допомога, кредитування спрямовані переважно на короткостроковий монетарний ефект. У зв’язку із цим в умовах перехідного періоду національні
товаровиробники, що запроваджують інноваційні проекти, мають отримати дієву державну
підтримку з метою запобігання руйнівній конкуренції транснаціональних монополій. Неприпустимим є лобіювання інтересів інших країн у межах внутрішнього українського ринку.
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Лише за рахунок успішного здійснення інноваційного прориву на світові ринки Україна
отримує реальний шанс увійти до складу розвинутих країн світу [4].
Отже, доцільно, щоб держава зберігала виключні права на результати науково-технічної діяльності, що стосуються інтересів оборони та національної безпеки. Удосконалення
законодавства про захист інтелектуальної власності повинна стимулювати співпрацю та розвиток зв’язків між розробниками нових технологій (університети, науково-дослідні інститути, науково-технічні промислові організації) та їх споживачами (промислові компанії).
1. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. посіб. –
Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. С. 278.
2. Дмитренко, М.А. Роль держави у підтримці та стимулюванні інноваційної діяльності [Текст] /
М.А. Дмитренко // Bісник Української академії банківської справи.-2003.-№1.-С. 77-81.
3. Завлин П. Инновационное предпринимательство: организация, статистика, проблемы // Инновации. –
1996. – № 3. – С. 8.
4. Воротін В.Є. Нова якість економіки України та її регіонів на основі вільного підприємницького
середовища // Проблеми державного управління та місцевого самоврядування в умовах сучасного політичного
вибору України: Наук. практ. конфер. ГУ «ЗІДМУ» 11-12 жовтня 2007 р. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2007. –
Т. 3. – С. 28–31.
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«DARK MARKETING» НА КРУЇЗНОМУ РИНКУ
«Dark marketing» – це не тіньовий бізнес, а в більшій ступені невидимий, прихований,
замаскований і є інструментом комунікації із відповідним брендом через нестандарті комунікаційні канали, які складно, а в деяких випадках неможливо контролювати і рекламодавець
залишається в тіні [1].
Внаслідок різкого падіння на круїзні подорожі, деякі компанії, що задіяні у круїзному
бізнесі, стали використовувати маркетингові заходи, серед яких провідну роль відіграє
Інтернет і дуже часто серед таких компаній зустрічаються такі, що використовують саме
«dark marketing», розраховуючи на не дуже опізнаного споживача [2]. Приведемо реальні
приклади таких маркетингових ходів.
По-перше, багато компаній пропонує членство в клубах. Правила вступу до клубу
дуже прості, зрозумілі. У більшості випадків мінімальний поріг вступу дорівнює 100 американським доларам. Ця сума є постійним щомісячним платежем за членство. Керівництво
пропонує при оплаті першого та наступних внесків отримання знижки на придбання круїзу
до 50%. Однак це можливо, якщо клієнт є дійсним членом клубу мінімум як один рік. Вихід з
членства не означає 100% повернення внесених коштів. Суми платежів не окуповують круїз.
По-друге, в мережі Інтернет часто клієнтам пропонуються різні види партнерств. Ця
пропозиція є звичайним мережевим маркетингом, коли клієнту слід залучати декілька нових
клієнтів. За це він отримує певні знижки на придбання турів. Кінцева ідея – маркетингова
піраміда, коли один клієнт отримує знижки, а більшість – ні.
3. Американський сайт incruises.com, який знаходиться під юрисдикцією уряду США,
пропонує індивідуальне членство задля придбання дешевих океанічних турів. Але цей
маркетинговий хід має суттєві недоліки саме для споживачів,я кі стають клієнтами клубу. А
саме, член (партнер) клубу Іncruises не громадянин США, не має жодних юридичних прав та
обов’язків. Також клуб не має ніякої відповідальності за участь у клубі клієнта, а для того,
щоб придбати круїз зі знижкою, слід сполучати внески не один рік. Порівняння цін туру,
який пропонує клуб і круїзна лінія, не на користь клубної, оскільки клубні ціни збільшені від
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20 до 40%. Для клієнтів клубу не надається жодної інформації щодо доплат на придбаний
тур (мається на увазі доплати за деякі послуги на борту лайнера).
4. Компанії, які задіяні у маркетинговому збуті круїзів не несуть відповідальності за
будь-які форс-мажорні дії, пов’язані зі здійсненням лінії самого круїзу (захід, чи відмова від
заходу до портів, харчування, сусідство в каюті і т.д.). Але про це компанії умовчують.
5. Часто компанії використовують відомий бренд як свій власний.
6. Обман споживача шляхом відео, роликів, в яких задіяні відомі актори, політики,
бізнесмени. Вони рекламують участь у клубі, а дійсність взагалі інша.
7. Встановлення прямого онлайн-зв’язку з туристами, які начебто знаходяться на
існуючому круїзному лайнері.
8. Публікація неіснуючого негативного відгуку про круїз, компанію із врахуванням
того факту, що саме такий відгук залучає 15-20 нових споживачів.
Таким чином, «dark marketing» є реальною загрозою для багатьох туристів, які обирають
круїзну лінію та окремий круїз. Саме тому кожному туристу слід користуватися при виборі туру
тільки офіційними сайтами компаній, спілкуватися лише із менеджерами цих компаній та
користуватися тими послугами та контрагентськими компаніями, які є перевіреними та такими,
що зарекомендували себе на ринку морського та річкового круїзного бізнесу.
1. Что такое dark marketing [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cossa.ru/234/23215/
2. Іванов Андрій «Чорний маркетинг» у круїзному туризмі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.chtei-knteu.cv.ua/ua/content/download/konf_11_12_11_2020.pdf
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МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Сучасне господарське середовище характеризується високою швидкістю процесів,
загостренням конкуренції між національними та іноземними виробниками, збільшенням
вимог та диференціації потреб населення, розвитку ризиків, ускладненням технологій, особливо інформаційних і комунікаційних. У постіндустріальних країнах суб’єкти ринкових відносин, які змогли пристосуватись до економічних, організаційних і політичних змін сьогодні
зіштовхуються з новою проблемою – невмінням розвиватися та планувати власний розвиток.
З. Гладун переконаний, що дія, яка повторюється, є набагато простішою для виконавця, а ніж та, де потрібно створювати нову модель поведінки. Так, сучасному керівнику управляти діяльністю, яку успішно здійснює заклад охорони здоров’я протягом всього періоду
функціонування є по-перше, нескладно, по-друге, просто та надійно [1]. Але ця надійність є
«підводним каменем» для багатьох установ, які, досягнувши успіху у своєму сегменті сфери
медичних послуг , через деякий час опиняються в кризі. Причиною цього є так звана «інституційна пам’ять», яка не дозволяє закладу охорони здоров’я розвиватись.
У працях багатьох науковців [2; 3] проаналізовано причини непостійності умов, у
яких працюють установи. Цей процес можна проілюструвати, якщо подивитись на бізнессередовище як на екосистему: окремі суб’єкти відмирають, інші розвиваються або народжуються, але система продовжує жити, при цьому повільно змінюючи вигляд. Це ті установи, яким
для виживання потрібно постійно пристосовуватись до нових потреб сфери медичних послуг та
доводити своє право на життя. Саме в компетенції керівників зі стратегічного планування
установи є подовження етапу розвитку установи та відтермінування стадії спаду та старіння.
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Процеси формування моделей перебувають у площині наукових досліджень сучасних
аспектів управління установами. Однак окремі теоретичні та практичні питання досі не
одержали комплексного наукового обґрунтування. У дослідженнях традиційно аналізується
загальна проблема управління установою, а діловому моделюванню не приділяється достатньої уваги. Одним із перших дослідників цього напряму є М. Знаменська, яка застосувала до
успішних стратегій поняття «ділової моделі» [4, с.121]. Її особливістю було визначено
здатність утворювати та утримувати капітал. Для цього автор запропонував розрахувати
коефіцієнт економічної потужності й ефективності ділової моделі як відношення ринкової
вартості компанії до її річного доходу.
Так, конкурентну модель закладу охорони здоров’я варто розглядати як сукупність
елементів, які характеризують принципову, відмінну від конкурентів логіку його функціонування на основі використання ключових компетенцій для максимально ефективного розподілу стратегічних ресурсів у системі бізнес-процесів із метою створення медичної послуги,
що відповідає пріоритетам населення.
Беручи до уваги узагальнену схему стратегічного управління та логіку розробки стратегій закладу охорони здоров’я, а також альтернативний підхід до формування ділової моделі, нами визначено алгоритм формування моделі стратегічного планування задля досягнення
конкурентних переваг (рис. 1).
1. Дослідження пріоритетів контрагентів
на 3, 5, 10 років:
1) дослідження системи прийняття рішень;
2) побудова ланцюжка пріоритетів;
3) діагностика маркетингової стратегії.

Стратегічні напрями
діяльності
Існуючі та потенційні
стратегічні ресурси

2. Визначення стратегічних ресурсів установи:
1) підбір стратегічних ресурсів;
2) формування карти стратегічних ресурсів;
3) класифікація стратегічних ресурсів за рівнем доступності
серед конкурентів.

Головні
компетенції

3. Виявлення головних компетенцій та формування
ефективної системи бізнес-процесів установи:
1) визначення елементів інтелектуального капіталу;
2) ідентифікація головних компетенцій;
3) оптимізація системи бізнес-процесів.

Система бізнеспроцесів

4. Діагностика бізнес-портфеля установи:
1) формування переліку бізнес-одиниць;
2) оптимізація бізнес-портфеля.

Бізнес- портфель

Модель стратегічного розвитку закладу охорони здоров’я
Рис. 1.9. Модель стратегічного планування у закладі охорони здоров’я задля досягнення конкурентних переваг
Джерело: розроблено на основі даних [1; 5]
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Концепція моделювання стратегічного розвитку дозволяє уникнути обмежень і
недоліків, що характерні для процесу розробки класичних стратегій. Головною ідеєю розвитку установи є не просто послідовна реакція на зміну зовнішніх факторів, а передбачення
можливих змін основних параметрів господарського середовища (передусім, пріоритетів
населення), моделювання нової ринкової ситуації та спрямування ресурсів на трансформацію
бізнесу з метою досягнення максимальної його відповідності майбутнім умовам.
1. Гладун З.С. Державна політика охорони здоров’я в Україні (адміністративно-правові проблеми
формування і реалізації): монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2005, 460 с.
2. Coughlan, P., Draaijer, D., Godsell, J., Boer, H. Operations and supply chain management: The role of
academics and practitioners in the development of research and practice. International Journal Oper. Product
Management, 2016, 36, 1673-1695.
3. Walley, P. Designing the accident and emergency system: Lessons from manufacturing. Emerg. Med. J.
2003, 20, 126-130.
4. Знаменська М.А., Слабкий Г. О. Інформатизація закладів охорони здоров’я, як основа ефективних
комунікацій в системі охорони здоров’я. Медична інформатика та інженерія, 2015, 2, 85-89.
5. Вовк С. М. Сучасна Євроінтеграція системи охорони здоровʼя. Україна та ЄС: можливості та
перспективи співпраці: зб. мат., доп. інт.-конф. 18-19 трав. 2017 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2017. С. 209-211.
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Сільським територіям належить вагоме місце в соціально-економічному розвитку нашої країни, оскільки вони займають 90% території України та на них проживає 35%
українського населення [3, с. 5].
Від розвитку сільських територій значною мірою залежить розвиток агропромислового виробництва, що є пріоритетною галуззю для України, здатною самозабезпечувати потреби населення в продовольстві, постачати продукцію на світові ринки.
Агропромислове виробництво характеризується низькою інноваційною активністю
суб’єктів господарювання, що вимагає використання інноваційних підходів до сільських
територій.
За даними вітчизняних дослідників, сьогодні інноваційний потенціал сфери агропромислового виробництва реалізується на 5-7 %, в той час, коли в зарубіжних країнах цей показник становить понад 55- 60 % [1].
Українські агропромислові підприємства, які активно впроваджують інновації, ні в
чому не поступаються іноземним конкурентам, а інколи їх і перевершують. Тобто, в Україні
є приклади успішного освоєння інновацій підприємствами АПК, але таких – абсолютна меншість. Більшість виробників сільськогосподарської продукції демонструють низький рівень
продуктивності праці, незадовільне фінансове становище. У такому випадку величезного
значення набуває саме поширення інновацій [4, с. 50].
Зазвичай під інноваціями розуміється етап переходу від традиційного до сучасного
розвитку, що зумовлює необхідність розглянути поняття «інноваційний розвиток». Під інноваційним розвитком розуміють ланцюг реалізованих нововведень в процесі поступальних та
якісних змін. Інноваційний розвиток являється позитивним, коли охоплює процес оновлення
реальної дійсності, що передбачає цілий комплекс практичних заходів, починаючи з розробки ідей, вироблення технології їх введення, комплексу управлінських рішень, менеджменту,
прогнозування і планування очікуваного майбутнього результату. Отже, інноваційний розвиток сільської місцевості за визначенням має носити комплексний характер [5, с. 710-711].
307

Для подолання відсталості інноваційного розвитку АПК необхідна державна інноваційна політика, заснована на глибокому аналізі світового досвіду інноваційного розвитку,
особливостей і тенденцій соціально-економічного і науково-технічного розвитку економіки,
її інноваційного потенціалу, визначенні можливостей взаємодії учасників інноваційного процесу. Також необхідний пошук і створення таких організаційних форм інноваційної діяльності, які забезпечували б ефективну взаємодію її учасників, безперервність і єдність процесу створення та комерціалізації інноваційного продукту [2, с.32].
Вважаємо, що інноваційний розвиток сільських територій базується на інноваційній
активності їх суб’єктів господарської діяльності та сприйнятті ними сучасних досягнень
науки та техніки. Зокрема, позитивний вплив на формування інноваційного потенціалу сільських територій чинить велика частка підприємств населення та фермерських господарств,
які відзначаються вищим рівнем мобільності та адаптованості до інновацій. Широке впровадження інновацій дозволить забезпечити конкурентоспроможність сільськогосподарської
продукції на міжнародному ринку, спрятиме виробництву екологічно чистої продукції та
розв’язанню низки соціально-економічних проблем, серед яких – безробіття на селі, низька
заробітна плата.
1. Березіна Л. М. Інноваційна політика підприємств АПК : тактичні і стратегічні аспекти / Л. М.
Березіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 4. – С. 121-127.
2. Бондаренко Л.М. Напрями удосконалення державного регулювання інноваційного розвитку АПК
регіону. Збірник наукових праць ВНАУ. 2013. №3.- С.29-38.
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РОЛЬ СТАРТАП-КОМПАНІЙ НА РИНКУ ІННОВАЦІЙ
Сприйнятливість національної економіки до інновацій у значній мірі залежить від
наявності на ринку попиту на інноваційну продукцію з боку споживачів, прискорення поширення передових технологій, у тому числі за рахунок розширення кола інноваційно активних
фірм у середньому бізнесі, створення нових інноваційних фірм і динамічного зростання їх
масштабів. Особливого значення ці процеси набувають в епоху пандемії та постпандемічної
кризи. Це час кардинально нових викликів перед економікою і суспільством, який потребує
створення на інноваційному ринку країни сприятливих умов для більш повної реалізації
креативного, винахідницької потенціалу.
Сучасний ринок інновацій дуже нестабільний і ризикований. Україна на даному етапі
розвитку піддається сприятливому впливу зовнішніх факторів, таких як забезпечення інтелектуальними ресурсами і світові тенденції інвестиційної привабливості, але законодавчий
фактор і фактор великого ризику через нестабільність економічного та політичного стану
відіграє негативну роль [4, с. 310].
Інноваційний клімат на ринку інновацій характеризує умови, в яких функціонують всі
суб’єкти інноваційної діяльності, і визначає їх можливість створювати і споживати нову продукцію, товари, послуги [5]. Держава повинна зробити все від неї залежне для того, щоб
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проміжок часу від придбання інноваційної ідеї до продажу дослідного зразка, був мінімальним. Підприємницька діяльність повинна бути забезпечена доступними кредитами, спеціалізованими приміщеннями та обладнанням, висококваліфікованими трудовими ресурсами і
матеріалами, інфраструктурою ринку інноваційного продукту, які знижують його трансакційні витрати.
До посередників, які здійснюють свою діяльність на ринку інновацій, відносяться
стартап-компанії, фірми експлеренти, віоленти і патієнти. Вперше термін «стартап» з’явився у
США в 1939 році у Каліфорнії, де на базі фірм-стартапів була створена всесвітньо відома мережа
кластерних бізнес-утворень «Силіконова долина». Стартап-компанія (англ. start-up – запускати)
– це новостворена фірма (яка можливо навіть ще не є юридичною особою), що знаходиться на
початковій стадії розвитку і будує свій бізнес на пошуку і початковому впровадженні наукових
інноваційних ідей або нових технологій [3, с. 270]. У процесі розвитку така бізнес-структура
проходить 5 стадій: початкову стадію (seed stage), стадію запуску (startup stage), стадію зростання (growth stage), стадію розширення (expansion stage) і стадію «виходу» (exit stage). Основним
завданням стартап-фірм є пошук і дослідження перспективних ринків.
Для забезпечення активного розвитку ринку, де товаром виступають об’єкти інтелектуальної власності, необхідне залучення організацій з різним інноваційним потенціалом, таких як
фірми-експлеренти, віоленти, патієнти та комутанти для яких характерні малий розмір, володіння спеціальними знаннями, гнучкість технології, готовність до ризику заради майбутнього
прибутку, націленість на підтримку ринку через задоволення локальних потреб регіону. На
перших етапах розробки перспективних інноваційних ідей більш активні фірми-експлеренти,
для яких це може стати шансом на зміцнення свого фінансового стану.
Експлерентом є підприємство, що спеціалізується на створенні нових або радикально
змінених старих сегментах ринку, яке отримує надприбуток за рахунок великої наукоємності
продукції внаслідок піонерного виведення її на ринок. Фірми-експлеренти невеликі за розмірами і працюють переважно на стартових етапах впровадження інноваційної продукції.
Експлеренти шукають інноваційні ідеї, наукові пропозиції, випробовують їх і пропонують
для середнього та великого бізнесу. До віолентів відносять підприємства, що орієнтуються
на інновації, які здешевлюють виготовлення продукції, одночасно забезпечуючи їй такий рівень якості, якого вимагає основна маса споживачів. Патієнтами є компанії, що спеціалізуються на випуску унікальних новинок. Вони займають вузьку ринкову нішу і обслуговують
нестандартних споживачів. Це можуть бути як великі, так і малі й середні за розміром фірми.
Комутанти – це дрібні компанії, роль яких полягає в сприянні дифузії інновацій.
На інноваційному ринку, як у якості продавців, так і покупців, виступають переважно
організації, підприємства та різні установи. Розроблені і апробовані інноваційні проекти купують, в першу чергу, стартап-компанії та інноваційно активні виробничі підприємства. У
разі достатньої розробки і обґрунтування інновацій, виникає необхідність збільшення ресурсів, тоді фірма-експлерент продає проект або вступає у альянс з великою виробничою компанією і спільно розширює випуск інноваційної продукції. У процесі реалізації інноваційних
проектів головна роль може належати фірмам-патієнтам і віолентам, які забезпечать поширення випуску інноваційної продукції. Покупцями апробованих інноваційних проектів стають виробничі організації, фірми, заводи, які будуть застосовувати інновації у безпосередніх
операційних процесах для створення нових товарів і послуг.
1. Blank, S. & Dorf, B. (2012). Podręcznik startupu: budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice:
Wydawnictwo HELION. 679 s.
2. Айзексон В. Інноватори. Як згупа хакерів, геніїв та гіків здійснила цифрову революцію [переклад з
англ.]. К.: Наш формат. 2017. 488 с.
3. Князевич А.О. Управління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку економіки:
моногр. Рівне: Вид-во «Волинські обереги», 2018. 362 с.
4. Марущак О.Я., Косар Н.С. Дослідження ринку інновацій України. Вісник Національного
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ
Нині головним чинником успіху будь-якої країни, в тому числі й України, виступають
інновації, провідну роль в створенні, впровадженні та реалізації яких відіграє обрана країною
стратегія інноваційного розвитку, яка повинна враховувати індивідуальні особливості та потенціал економіки України. Тому, актуальним постає питання дослідження ефективного стратегічного управління інноваційним розвитком України з виокремленням основних факторів
його гальмування та пошуку шляхів їх мінімізації.
Дослідження теоретичних та практичних засад інноваційного розвитку як стратегічної
мети розвитку українського суспільства займає провідне місце в роботах як зарубіжних, так і
вітчизняних учених, таких як: М. Кондратьєв, Г. Менш, С. Глазьєв, Ю. Яковець, В. Геєць,
М. Денисенко і т.д. Провідними вітчизняними дослідниками у вирішенні питань розбудови
інноваційної економіки є: О. Амоша, В. Геєць, М. Долішній, С. Онишко, Т. Паєнтко, А. Кузнєцова, Л. Федулова, І. Іртищева тощо. Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних та
зарубіжних економістів, здійсненим в управління інноваційним розвитком, варто зазначити,
що до цього часу не знайшли свого кінцевого застосування конкретні шляхи впровадження
ефективної стратегії інноваційного розвитку економіки України, що й обумовило актуальність даної теми.
Незважаючи на декларування нашою країною у відповідних нормативно-законодавчих актах шляху інноваційного розвитку, переорієнтація економіки України на інноваційну
модель реально не відбувається, а дія введених для цього інститутів виявилась малоефективною. Чинні нормативно-правові акти не враховують реально існуючих економічних та
соціальних умов, а також перспектив інноваційного розвитку суспільства, тому правове регулювання не є комплексним.
Важливим питанням ефективного стратегічного управління інноваційним розвитком
країни є необхідність врахування всіх сутнісних чинників функціонування національної
економіки, які гальмують впровадження інновацій, а саме:
- її неадекватність вимогам часу за своїм технологічним рівнем. В сучасних українських реаліях технічний рівень виробництва ґрунтується не на нових вітчизняних науково-технічних досягненнях, а на використанні розробок минулих років і,
частково, на трансферті зарубіжних технологій, найкращі з яких, як правило, не
передають іншим сторонам [1, с. 55-69]. Так, у 2019 році Україна згідно даних
Звіту Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) за субіндексом «Технологічна готовність» посіла лише 81 сходинку серед 137 країн. Результат за даним показник
був поліпшений в порівнянні з минулим 2018 роком на 4 рейтингові позиці, однак
все ще залишається незадовільним та свідчить про недостатній рівень технологічності нашої країни. Основною причиною такого низького рейтингу України за
показником технологічної готовності є його позиції за складовими субіндексу, а
саме: за наявністю новітніх технологій – 107-е місце, за освоєнням технологій на
рівні фірми – 84-е місце, за передачею технологій – 118-е місце. Дещо кращі показники технологічної готовності Україна продемонструвала за рівнем використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме: за кількістю осіб, які
використовують Інтернет, – 81-е місце, за показником абонентів фіксованого широкосмугового Інтернету (на 100 жителів) – 63-е місце, за пропускною здатністю
Інтернету (Кб/с/на 1 користувача) – 54-е місце, за показником активних абонентів
мобільного широкосмугового зв’язку (на 100 жителів) – 115-е місце [2]. У
широкому сенсі це означає неготовність (стратегічну та технологічну) більшості
підприємств до кардинальних інновацій;
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- занепад системи галузевих науково-дослідних інститутів як наслідок їх функціонування в умовах постійного фінансового обмеження. Так, в Україні питома вага загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок у ВВП
становила лише 0,45%, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету –
0,16%. В той час, як в країнах ЄС-28 середнє значення даного показника знаходиться на рівні 2,03%, причому у Швеції – 3,25%, Австрії – 3,09%, Німеччині –
2,94%, Данії – 2,87%, Фінляндії – 2,75%, Бельгії – 2,49%, Франції – 2,25% ВВП [3];
- виток з країни кращих науковців та погіршення якості надання освітніх послуг та
науково-дослідної діяльності. Згідно даних [2] в 2018 році Україна за здатністю
країни утримувати та залучати таланти посіла 129 та 106 місця, відповідно. Такі
низькі рейтинги країни за зазначеними субіндексами свідчать про необхідність
кардинальної зміни ситуації, що склалась, оскільки саме за допомогою залучення
молодих, талановитих, висококваліфікаційних працівників й науковців можливо
здійснити інноваційний бум в Україні.
Таким чином, стратегічне управління інноваційним розвитком України є основною з
передумов зайняття нашою країною гідного місця в складі Європейського Союзу. Досягнення поставленої мети передбачає дослідження основних факторів гальмування інноваційного
розвитку та пошук шляхів їх мінімізації. До основних перешкод на шляху до інноваційного
розвитку України можна віднести: незадовільний технологічний рівень вітчизняних виробництв, занепад системи галузевих науково-дослідних інститутів як наслідок їх функціонування в
умовах постійного фінансового обмеження, виток з країни кращих науковців та погіршення
якості надання освітніх послуг та науково-дослідної діяльності тощо. Така ситуація потребує
радикальних змін, в основі яких, відповідні рішення з боку державних органів влади.
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2. The
Global
Competitiveness
Report
2019-2020.
URL:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2019-20.pdf (дата звернення: 17.04.2021).
3. Наукова та інноваційна діяльність в Україні [за 2020 рік]: стат. зб. Київ: Інформаційно-видавничий
центр Держстату України, 2020. 178 с. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.04.2021).
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ
Світова практика свідчить про те, що розробка та впровадження інновацій – це не
nільки шлях до підвищення конкурентоспроможності підприємства, а й серйозний стимул
економічного розвитку країни. Інноваційні процеси багато в чому визначають напрямки і
тенденції майбутнього розвитку. У конкурентній боротьбі зберігають і розширюють свої позиції тільки ті країни, які більш широко застосовують нововведення і розвивають інноваційну сферу. Така діяльність, охоплюючи всі сторони функціонування підприємства, стає одним
з ключових джерел підвищення його конкурентоспроможності. Тому впровадження інновацій підприємствами все більше розглядається як єдиний спосіб підвищення конкурентоспроможності вироблених товарів, підтримки високих темпів розвитку н рівня прибутковості.
Основні характеристики інновацій як основного рушійного фактора в глобальній конкуренції розглянуті М. Портером. Для підвищення конкурентоспроможності підприємствам
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необхідно розробляти і реалізовувати концепцію управління розвитком, яка повинна
охоплювати всі заплановані, організовувані і контрольовані зміни в області стратегії, виробничих процесів, структури компанії. Управління розвитком повинно охоплювати організаційні, кадрові, комунікаційні та інформаційні аспекти діяльності підприємства.
На сучасному етапі розвитку держави інноваційна політика України повинна базуватися на створенні економіко-правових умов, що забезпечують перетворення інновацій в
істотний механізм економічного зростання, на ефективному розвитку і використанні власного науково-технічного потенціалу відповідно до цілей економічної політики, а також оптимальному поєднанні інтересів розробників, виробників продукції та інвесторів, визнання
об'єктів інтелектуальної власності в якості джерела доходів.У 2018 році 782 українських підприємства здійснювали інноваційну діяльність. З них саме впроваджували інновації – продукцію та/або технологічні процеси – 13,8%. Для порівняння: у 2012 році інноваційною
діяльністю займалося вдвічі більше підприємств – 1758, однак впроваджували інновації
13,6%. Найбільше інноваційно активних підприємств займалися виробництвом харчових
продуктів (16,8%), а також машин та устаткування (10,2%) [3]. Загалом підприємства витратили на інновації 14220,90 млн грн, з яких найбільше – на придбання машин, обладнання та
програмного забезпечення (10185,11 млн грн) [5].
Одним із найважливіших інструментів оцінки та рейтингування інноваційного розвитку країн Європи є інноваційне табло (Innovation Union Scoreboard – IUS), що представляє
систему показників науково-технічної та інноваційної діяльності і на основі якого розраховується зведений індекс інновацій (SII-Summary Innovation Index) для кожної європейської
країни. Україна на сьогодні не включена до списку країн, що оцінюються за допомогою Табло на регулярній основі. Проте сучасні євроінтеграційні виклики вимагають провести таке
порівняння згідно з відповідними методологічними рекомендаціями.
Станом на 2018 рік, Україна мала статус "Інноватор, що формується" зі значенням
зведеного індексу 0.206, випереджаючи Болгарію (0.175) (табл.1). Найближчим конкурентом,
якого Україна може наздогнати, є Румунія (0.219). Загалом же значення зведеного індексу
інновацій для України є вдвічі меншим за середнє по країнах ЄС (0.544) [1].
Владним структурам України доцільно й необхідно розробити заходи щодо посилення
інноваційної складової національної Стратегії економічного зростання з урахуванням досвіду ЄС [2].
Таблиця 1
Зведений індекс інновацій країн – членів ЄС (SII) та України
Статус групи
Інноваційний лідер
Активний інноватор
Помірний інноватор
Інноватор, що формується

Країни
Швейцарія (0.828), Швеція (0.757), Данія (0.721), Німеччина (0.697),
Фінляндія (0.686).
Ісландія (0.648), Нідерланди (0.631), Люксембург (0.627), Бельгія (0.625),
Британія (0.617), Австрія (0.592), Ірландія (0.578), Франція (0,564), ЄС (0,544),
Естонія (0.537), Словенія (0,528).
Норвегія (0.487), Кіпр (0.473), Італія (0.422), Чехія (0.419), Португалія (0.411),
Іспанія (0.397) Греція (0.369), Сербія (0.353), Угорщина (0.333), Литва (0.327),
Словакія (0.324), Хорватія (0.307), Мальта (0.301), Польща (0.286).
Македонія (0.233), Туреччина (0.231), Латвія (0.230), Румунія (0.219), Україна
(0.206), Болгарія (0.175).

Джерело: складено автором на основі [1].

Основні напрямки діяльності держави в системі підтримки досягнень НТП на підприємствах: розвиток системи страхування інноваційних проектів; розвиток інформаційної
системи про передові технології і стані їх ринків; реалізацію венчурних проектів; кваліфікований інжиніринг, консалтинг і аудит. Так само має бути передбачено забезпечення захисту
прав на результати інтелектуальної праці, розвиток малого науково-інноваційного підприємництва, тобто сприятливих економічних, правових, організаційних та інших умов для
виникнення нових фірм, зайнятих створенням і комерціалізацією науково-технічних ново312

введень. Крім того, важливим аспектом інноваційної політики держави є розвиток науковотехнічного співробітництва із зарубіжними країнами [4]. Одним з найважливіших умов є:
високий рівень фінансування НДДКР, формування розвиненого ринку науково-технічної
продукції, наявність необхідної інноваційної інфраструктури, ефективна система стимулювання створення та комерціалізації інновацій, наявність кваліфікованих фахівців в управлінні
інноваційними процесами.
Таким чином, відведена Україні економічна позиція на зовнішньому ринку свідчать
про дуже низьку конкурентоспроможність українських підприємств. Для підвищення конкурентоспроможності української продукції державі необхідно стати активним учасником
світового ринку технологій. Україна поки що залишається технологічною державою, і її
науково-технічний потенціал здатний стати головним фактором виходу з кризи.
1. European Innovation Scoreboard [Електронний ресурс] // European Union. – 2019. – Режим доступу до
ресурсу: https://www.eustat.eus/elementos/ele0016800/european-innovation-scoreboard/inf0016823_c.pdf.
2. Грозна В.В. Підвищення конкурентоспроможності економіки України як передумова співробітництва з
ЄС. // Актуальні проблеми економіки, 2006, 11(29): с. 130-134.
3. Інноваційна діяльність в Україні у 2019 році [Електронний ресурс] / Т. В.Писаренко, Т. К. Кваша, Л. В.
Рожкова, О. В. Коваленко // Український інститут науково-технічної експертизи та інформації. – 2020. – Режим
доступу до ресурсу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/za-2019-1-1.pdf
4. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред.В.М. Гейця та ін. ; НАН України. – К.,
2015. – 336 с.
5. Україна у цифрах 2018. Статистичний збірник / Державна служба статистики України. URL: http: //
www. ukrstat.gov.ua
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА МЕЗОРІВНІ
Посилення світових інтеграційних процесів та постійна міжнародна конкуренція
призводять до необхідності формування та застосування інноваційного потенціалу, який
виступає найважливішим економічним ресурсом і умовою розвитку будь-якої економічної
системи, в тому числі, і на мезорівні.
Окремим рівнем дослідження поняття інноваційний потенціал виступає мезорівень. На
цьому рівні слід зупинитися на поняттях «інноваційний потенціал регіону» та «інноваційний
потенціал галузі».
Інноваційний потенціал регіону в науковій літературі має достатньо широку лінійку
понять. Автори Альгина М.В. та Боднар В.А. [1] визначають інноваційний потенціал регіону
«як систему, що володіє синергетичним властивостями, що складається з підсистем:
кадровий потенціал; управлінський потенціал; науково-технічний потенціал; інформаційний
потенціал; фінансовий потенціал; природний потенціал», тобто має місце системний підхід
до розуміння цього поняття. Просторовий підхід дає можливість визначити інноваційний
потенціал регіону як «здатність території до створення, сприйняття і впровадження в практику нововведень в ході соціально-економічного розвитку» [3, с.238].
Автори Садикова Э.Ц., Очирова Г.Ю. [8], Узунов В.В. [10, с. 11], визначають інноваційний потенціал як з точки зору ресурсної компоненти, яка характеризує можливість ресурсів
щодо здійснення інноваційної діяльності в регіоні, так і з точки зору результативної компоненти, яка відображає результат реалізації використання ресурсних можливостей, отже має
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місце ресурсно-результативний підхід. Гришина Л.О., Єфімова Г.В., Гришина Н.В. дають
визначення інноваційного потенціалу регіону як рівень розвитку науки та технології на
підприємствах регіону, з урахуванням галузевої специфіки, кількості науково-дослідних та
дослідно-конструкторських розробок, які впроваджуються чи можуть бути впроваджені з
метою розвитку інфраструктури регіону чи її окремих складових [4, с.96]. Визначення інноваційного потенціалу регіону з точки зору процесного підходу трактується наступним чином: «сукупність усіх наявних у регіоні видів ресурсів, включаючи інтелектуальні, матеріальні, фінансові, інформаційні тощо, необхідних для забезпечення інноваційного процесу
на всіх стадіях – від продукування нових знань до поширення й реалізації інноваційної продукції, а також здатності суб'єктів господарювання до сприйняття інновацій та їх інноваційної активності [5, с.220]. Павлиш Є.В. [7, с.235] визначає інноваційний потенціал як комплексну характеристику спроможності економічних суб'єктів регіону до здійснення інноваційної діяльності. Автор Бибик С.Н. [2, с.5] визначає інноваційний потенціал з точки зору інтегрального підходу, а саме: «як наявність в достатній кількості всіляких ресурсів регіону
(науково-технічних, фінансових, правових, технологічних, соціокультурних та інших), забезпечення їх переходу з одного стан у в інший, а також обслуговування інфраструктури і
забезпечення готовності і здатності економічної системи до реалізації інноваційних проектів». Запропоновані визначення інноваційного потенціалу регіону основані на консолідації
таких ключових елементів як система, зміни, трансформація, стратегія, територія, розвиток,
ресурси, результат, можливості, технології, розробки, інфраструктура тощо.
Щодо розуміння сутності інноваційного потенціалу галузі, то існують такі підходи в
розумінні цього поняття, як:
– системний [1]: «інноваційний потенціал галузі визначає як здатність до саморозвитку галузі на більш якісній основі залежно від етапу її життєвого циклу і якості
впливу на неї переважного технологічного укладу економічної системи на макрорівні»;
– інтерфейсний [1], який забезпечує взаємозв’язок щодо обміну інформації при генерації інновацій за певних умов інноваційного розвитку окремої галузі відповідно;
– вартісний [9]: «як синтезований досягнутий рівень розвитку господарюючої системи
галузі (статична величина) та в контексті сталого вартісного нарощення, для чого необхідні
належні ресурси, можливості та умови».
Представлені тлумачення інноваційного потенціалу галузі базуються на таких ключових моментах як: система, розвиток, ресурси, вартість. Ми вважаємо, що розуміння інноваційного потенціалу окремої галузі має базуватися на специфіці окремої галузі і враховувати
ступінь її інноваційності.
Отже, тлумачення понять «інноваційний потенціал регіону» та «інноваційний потенціал галузі» розглядається окремими авторами під різним кутом, що дає можливість отримати повну картину розуміння і застосування цих понять.
1. Альгина М.В., Боднар В.А. Инновационный потенциал экономической системы и его оценка.
Современные технологии управления. 2011. № 1 (1). URL: http://sovman.ru/article/0101
2. Бибик С.Н. Инновационный потенциал региона: сущность, содержание, структура. Креативная
экономика. 2013. Т. 7. № 5. С. 3–9. URL: https://creativeconomy.ru/lib/4945
3. Гаджиев Ю.А., Стыров М.М., Колечков Д.В. Анализ нновационного потенциала регионов. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 6 (48). С. 236–254
4. Гришина Л.О., Єфімова Г.В., Гришина Н.В. Оцінка економічного потенціалу регіону при формуванні
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науки. 2011. Вип. 19. С. 95–101
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Важливою особливістю сучасного економічного зростання є перехід до безперервного
інноваційного процесу і значного розширення інноваційної діяльності. Серйозну роль у розвитку інноваційної економіки, на сьогоднішній день, відіграють транснаціональні корпорації
(ТНК). Вони є ефективними учасниками ринку за рахунок більших можливостей щодо оптимального використання ресурсів внаслідок розміщення виробництва в різних країнах.
До недавнього часу, при аналізі ролі ТНК у світовій економіці, увага приділялася
переважно діяльності корпорації в сфері прямого іноземного інвестування, однак в сучасних
реаліях, значна увага стала приділятися проблемам їх науково-технічної взаємодії, інноваційної діяльності, а також участі ТНК в проведенні науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи (НДДКР).
ТНК мають значний вплив на географію НДДКР за рахунок контролю над переміщенням основних компонентів, необхідних для здійснення інноваційних проектів. Статистичні дані свідчать про те, що процеси глобалізації та інтернаціоналізації НДДКР відбуваються в основному в замкнутій сукупності країн – США, Японії і країнах ЄС, де зосереджені
основні науково-дослідні підрозділи ТНК.
Також за останнє десятиліття новою тенденцією стало збільшення ролі ТНК Китаю та
Індії, які з кожним роком збільшують свої витрати на НДДКР та розширюють сфери своєї
інноваційної діяльності. Якщо тенденція створення нових підрозділів ТНК в Китаї та Індії
збережеться, то цілком реально, що ці країни в майбутньому увійдуть в «інноваційне ядро»
світової економіки.
Нововведення є необхідною умовою успіху в конкурентній боротьбі, дозволяючи
передовим ТНК підвищувати свою результативність на світовому ринку товарів і послуг.
При розширенні своєї міжнародної діяльності, ТНК адаптують технології до місцевих потреб
і реалізують свою продукцію на ринках приймаючих країн. Тільки ті корпорації, які забезпечують сприятливі умови для наукових досліджень і науково-технічного прогресу, виграють в глобальній економічній конкуренції. У багатьох випадках для такого успіху, в тій чи
іншій мірі, необхідна інтернаціоналізація НДДКР. Для утримання лідерства компаніям необхідно постійно нарощувати і удосконалювати інноваційні можливості. Чим більша наукоємність продукції і технологічних процесів, тим більше технологічних зусиль потрібно з боку
вітчизняних підприємств, які б доповнювалися державною політикою стимулювання.
В умовах сьогодення, в зв'язку з підвищенням наукоємності виробництва, постійно
зростає потреба підвищення та розвитку технологічного потенціалу. Значна відкритість ТНК
торговим та інвестиційним потокам, не зменшує значення технологічних зусиль, витрачених
корпораціями. Навпаки, лібералізація міжнародного бізнесу, підвищує відкритість ринків,
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змушує ТНК розвинених країн і країн, що розвиваються створювати такий технологічний та
інноваційний потенціал, який дозволить зберегти лідируючим ТНК свою конкурентоспроможність.
Рівень економічного розвитку багато в чому визначається інтенсивністю НДДКР, які
можуть приймати різні форми: фундаментальні дослідження, прикладні дослідження,
розробка товарів і процесів. На відміну від фундаментальних досліджень, які в основному
ведуться в державному секторі, два інших види НДДКР мають вирішальне значення для конкурентоспроможності багатьох корпорацій. На ранніх етапах технологічного розвитку підприємства не потребують формальних організаційних структур, які займаються НДДКР. У той
же час, в процесі розвитку компанії, все більшого значення набувають моніторинг, імпорт і
впровадження нових технологій. Для компаній, що прагнуть серйозно підвищити свій технологічний рівень і розробляти нові продукти, роль формальних НДДКР постійно зростає.
ТНК виконують різні види НДДКР. Іноземні філії компаній можуть проводити
адаптативні НДДКР, починаючи з базових допоміжних виробничих процесів і закінчуючи
модифікацією чи вдосконаленням технологій імпорту. Інноваційні НДДКР пов'язані з
розробкою нових товарів або процесів для місцевого, регіонального та глобального ринків.
Відділи технологічного моніторингу створюються з метою спостереження за розвитком
технологій на зарубіжних ринках, вивчення досвіду провідних новаторських підприємств і
клієнтів.
Для вдосконалення та впровадження передових наукомістких технологій багатьом
галузям потрібне збільшення кількості кваліфікованих кадрів та активізація технічної
діяльності. Для цього потрібна більш якісна інфраструктура, безпосередньо в сфері інформаційно-комунікаційних технологій, стабільна й ефективна нормативно-правова база, ефективна система управління, а також доступ до міжнародної бази даних і відповідна стратегія
використання такого доступу в інтересах місцевих інноваційних систем. Важливим є потенціал не тільки країн базування ТНК, а й країн, в яких ТНК здійснюють НДДКР.
Таким чином, інноваційні розробки потребують значних фінансових і людських
ресурсів. Вони є важливими як для самих ТНК, так і для держав, на території яких, вони
базуються, оскільки розміщення науково-дослідних центрів ТНК в зарубіжних країнах
істотно впливає на конкурентоспроможність приймаючих країн. Саме ТНК орієнтуються на
впровадження інновацій, їх розробку і практичне використання впродовж процесу об'єднання усіх видів бізнес-процесів.
1. Босак А. О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / А. О. Босак, О. Ю. Григор'єв, Ю. В. Малиновський, В. П. Далик. – Львів: Міські інформаційні системи, 2018. – 364 c.
2. Туль С. І. Діджиталізація світового ринку праці : монографія / С. І. Туль, О. В. Шкурупій. – Полтава :
ПУЕТ, 2020. – 302 с.
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ:
ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ
Інноваційний розвиток економіки країни забезпечує іі конкурентоспроможність на
світовому ринку. У зарубіжних країнах кредитування інновацій за рахунок банківських
кредитних ресурсів є розповсюдженим явищем. У розвинених країнах світу створюються
спеціалізовані банки, які орієнтуються виключно на кредитуванні інноваційних проектів.
Крім того, універсальні банки цих країн також розвивають кредитування інновацій.
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Першопрохідцем кредитування інноваційних проектів у світі є США. Також істотних
результатів у цій сфері досягнув Ізраїль. У країнах Європейського Союзу фінансування
інноваційних проектів не набуло особливої популярності, але в деяких країнах його рівень є
достатньо високим [1, c. 16].
На сьогодні в США, в результаті тривалої трансформації банківської системи, перспективи кредитування інновацій багато в чому залежать від банків. В країні існують можливості кредитування інновацій за рахунок фінансових ресурсів трьох типів банків:
– малі спеціалізовані банки, які надають кредити для малих і середніх підприємств,
що перебувають на початкових стадіях розвитку і не приносять доходів;
– спеціалізовані банки, що обслуговують інноваційні фірми, які вже почали генерувати прибутки. Такі банки є більшими, ніж банки з попередньої групи, і мають
значно більші можливості кредитування та задоволення фінансових потреб фірм,
які перебувають у фазі інтенсивного розвитку;
– великі банки, які пропонують послуги для великих фірм, наприклад, за допомогою
організації консорціумних кредитів. Таким банкам треба краще розуміти потреби
інноваційного сектору, оскільки банки прагнуть до диверсифікації ризиків [2].
Крім того, здебільшого, у США банки пропонують свої продукти з гарантіями Small
Business Administration, які часто є добре пристосованими до потреб інноваційних підприємств. Банки надають перевагу фірмам, які перебувають у фазі сильного зростання, хоч не
обов’язково дістають значні доходи чи мають у наявності продукти, які характеризуються
значним ринковим потенціалом [3, с. 57].
Підтримка банківського кредитування інновацій у США здійснюється у рамках
державного програмно-цільового регулювання інновацій. Згідно даного регулювання інновацій в країні фінансується майже 80 % федеральних витрат на НДДКР. Це передбачає фінансування інновацій шляхом державних цільових програм підтримки нововведень, створення
системи державних контрактів на придбання тих чи тих товарів і послуг, сприяння надання
пільгових кредитів фірмам для здійснення інновацій [4].
В Ізраїлі на фінансування інновацій впливають: підтримка інноваційного бізнесу урядом, велика пропозиції інвестиційного капіталу та розвинена фінансова інфраструктура,
постійні контакти з американськими бізнесовим і фінансовим середовищем. Важливу роль у
фінансуванні інноваційного бізнесу в Ізраїлі відіграють багатосторонні міждержавні фонди
(наприклад, американсько-ізраїльський, канадсько-ізраїльський тощо). Також пропозиція з
боку фондів венчурного підприємництва є достатньою і стає причиною високого зацікавлення ізраїльських банків фінансування інноваційних проектів [3, с. 44].
В Європі банки концентруються на ефективному адмініструванні ризиків. Оскільки
інноваційний бізнес є високо ризиковим, європейські банки є стриманими у фінансуванні інновацій. Стандартні послуги, які пропонують банки, найчастіше містять: пакети для інноваційного бізнесу, кредитні гарантії, спеціальні схеми оцінки проектів, доступ до експертиз у
галузі високих технологій і засобів побудови безпеки [5, с. 35].
Європейські банки часто адмініструють субсидії та дотації, які надані урядом або
органами місцевого самоврядування, часом намагаючись додати їх до свого пакета послуг.
Більшість банків не виділяє у своїх кредитних портфелях інноваційного бізнесу, і тому є
проблематичним окреслення фінансових характеристик такого типу клієнтів. Брак сегментації ускладнює створення однорідних стандартних пакетів послуг [4, с. 36].
Німеччина є однією з європейських країн, в яких достатньо розвинуте кредитування
інновацій. Німецька система інвестиційного кредитування передбачає, що підприємства
використовують банківські кредити як основне джерело зовнішнього фінансування, а банки
володіють істотною частиною капіталів підприємств, які вони кредитують.
У світі «німецька» модель інвестиційного бізнесу отримала поширення через такі
основні її принципи:
– провідна роль банків на фінансовому ринку ставить підприємства під їх фінансовий контроль;
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банки, володіючи корпоративними акціями, можуть легко контролювати ефективність використання своїх кредитів і задовольняти потреби промисловості у
доступних довгострокових позиках.
Особливістю сучасного банківського сектору Німеччини є наявність, крім приватних,
публічних і федеральних, великої кількості кооперативних банків. Різноманіття форм
організації банківських структур не допускає підвищення до критичного рівня ризиків функціонування банківської системи. Комерційні банки є універсальними, кооперативні направлені на кредитування інноваційного розвитку окремих галузей. Інвестиційні банки
BaaderBankAG та VRBankRhein-NeckareG є вузькоспеціалізованими на кредитуванні інноваційних проектів. Важливою рисою банківського кредитування інновацій Німеччини є самостійність банків у прийнятті рішень щодо кредитування інновацій, яке здійснюється переважно на конкурентних засадах [6].
Успіх банківського кредитування інновацій залежить не тільки від ефективності реалізації обраної моделі для здійснення такого процесу, але й від врахування її відповідності специфіці, політичним умовам та історичним аспектам розвитку економіки країни загалом.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Венчурні інвестиції в останні десятиліття зайняли важливе місце у світовій економічній системі. Багато з нинішніх провідних компаній у сфері ІТ технологій розпочинали свою
вже успішну діяльність як стартапи за допомогою венчурного капіталу. Особливо важливим
є залучення венчурного капіталу в умовах складної економічної ситуації, яка зараз склалась у
світі, що пов’язаною з затяжними наслідками пандемії COVID-19, яка ще раз дала зрозуміти,
що інноваційний розвиток повинен бути одним з найважливіших пріоритетів економіки
будь-якої країни. Поточна пандемія виявилася вагомим глобальним потрясінням з великою
кількістю постраждалих індустрій, рецесією економік багатьох країн і більш ніж двома
мільйонами загиблих від вірусу. Всі ці фактори сильно вплинули на технологічні стартапи і
пов'язану з ними індустрію венчурного капіталу.
Згідно зі звітом Venture Pulse від KPMG Private Enterprise, незважаючи на побоювання
з приводу COVID-19, президентські вибори в США та геополітичну напруженість в цілому,
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глобальні венчурні інвестиції фактично зростали другий квартал поспіль, досягнувши 73,2
млрд в 3-му кварталі 2020 року. В черговий раз український ринок венчурного капіталу
відображає події в Європі і світі: кількість і обсяг венчурних угод в Україні в 3-му кварталі
були набагато вищими, ніж в попередньому. Повідомлялося про 16 угод, в тому числі 10 на
суму 143 мільйони доларів. У попередньому кварталі було укладено 12 угод, з них 10 на
суму 36 мільйонів доларів. Це підкреслює, що Україна є невід’ємною частиною світового
ринку технологій та інновацій [1].
Нові умови значно прискорили цифрові тенденції та підвищили значення цифрових
бізнес-моделей та рішень. Протягом останніх кількох місяців люди та компанії у всьому світі
були змушені були приймати цифрові рішення – щодо дистанційної роботи, покупок,
банківських операцій, охорони здоров’я, доставки їжі тощо. Це різко прискорило темпи
цифрових змін у багатьох регіонах – тенденція, яка матиме довгостроковий вплив на поведінку споживачів та бізнесу. Це, ймовірно, допоможе стимулювати інвестиції венчурного
капіталу, особливо від корпорацій, які, можливо, дещо відстали в інноваціях і тепер
усвідомлюють справжню потребу змін.
Якщо розглядати глобальні тенденції спрямування венчурного капіталу за секторами
економіки, то, аналізуючи квартальні звіти KPMG Enterprise Venture Pulse [1], можна
акцентувати, що незмінним лідером залишається програмне забезпечення, на частку якого в
останні роки припадає 34 % всіх венчурних інвестицій. Перспективними напрямками для
венчурних інвестицій на сьогодні є біотехнології та фармацевтична індустрія (10 %), лізингові послуги (9 %), ІТ-індустрія, системи енергозбереження, медіасфера, медичні послуги та
сервіси тощо (5-7 %).
В цілому спостерігається тенденція прискорення розвитку цифрових технологій у
зв'язку з триваючою пандемією, що простимулювало інвестиції, зокрема [3]:
Ø Пандемія передбачувано призвела до зростання популярності біотех-компаній.
Станом на кінець 3-го кварталу 2020 року загальний обсяг інвестицій у фармацевтичний сектор та біотехнології за рік склав 31 млрд. доларів США, що вже значно
перевищило загальну суму 27,1 млрд доларів США за весь 2019 рік.
Ø Збільшився інтерес до сфери EdTech, адже закриття шкіл торкнулося майже 1,8
млрд школярів і студентів в 188 країнах.
Ø Офлайнові магазини теж змінюються: онлайн-гігант Amazon почав продавати стороннім ритейлерам систему розгортання торгових точок без продавців та касирів
Just Walk Out.
Ø Стабільно триває розвиток фінтех-сегменту. Як і раніше найбільш популярними
сервісами залишаються грошові перекази і платежі.
Серед венчурних проєктів які залучили найбільше фінансування у третьому кварталі
2020 року були: проєкти у сфері технології здоров'я (wealthtech) (з залученням 1,2 млрд доларів компанію Robinhood), проєкт з впровадження альтернативної моделі платежів (з залученням 500 мільйонів доларів компанією Affirm), проєкт створення цифрового банку Chime з
фінансуванням на 435 мільйонів доларів, проєкт Інтернет-торгівлі зі створення цифрового
C2C-маркетплейсу від компанії OfferUp, яка залучила 453 мільйонів доларів [2].
Саме довгострокова перспектива карантинних заходів сприяє просуванню венчурних
інвестицій у бізнес-проєкти, які розширюють цифрові канали обслуговування споживачів,
підвищують продуктивність праці за рахунок створення віддалених робочих місць, дозволяють компаніям ефективно аналізувати поведінку споживачів.
Таким чином, проаналізувавши ключові показники венчурного капіталу, можна
зробити висновок, що глобально пандемія не суттєво вплинула на його обсяги, а в деякій
мірі, навіть стала певним каталізатором розвитку нових інноваційних ідей. Незважаючи на
те, що в цілому загальні інвестиції венчурного капіталу залишаються на диво стійкими, враховуючи цілий ряд різних проблем у всьому світі, довгострокове скорочення фінансування
на ранніх стадіях викликає занепокоєння, і через те, що багатьом seed-компаніям (стартапкомпаніям) та компаніям на ранніх стадіях розвитку важко залучити фінансування, це може
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мати серйозний довгостроковий негативний вплив на незавершені венчурні інвестиційні
проекти, уповільнюючи обсяги фінансування та потік інновацій у нові ідеї та сфери
економіки.
1. Venture Pulse Q3 2020. KPMG Private Enterprise quarterly global report on venture capital trends. URL:
https://home.kpmg/xx/en/home/campaigns/2020/10/venture-pulse-q3.html (date of access: 18.04.2021).
2. Venture Pulse Q4 2019. KPMG Private Enterprise quarterly global report on venture capital trends. URL:
https://home.kpmg/xx/en/home/campaigns/2020/01/venture-pulse-q4.html (date of access: 18.04.2021).
3. The state of global venture funding during COVID-19 / Crunchbase. 2020. URL:
http://about.crunchbase.com/wpcontent/uploads/2020/08/Crunchbase_State_of_Funding_Covid_FINAL.pdf (date of
access: 18.04.2021).
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ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ВІДКРИТИХ ДАНИХ
В УКРАЇНІ
Державна політика у сфері відкритих даних є достатньо ефективною, що підтверджується позитивною динамікою розвитку сфери відкритих даних: публічною інформацією у
формі відкритих даних регулярно користуються мільйони людей, а кількість продуктів і
рішень на основі відкритих даних зростає щороку.
Більшість інструментів політики направлені на регулювання діяльності розпорядників
інформації. Незважаючи на досягнуті успіхи, чинні інструменти політики не вирішили всіх
проблем сфери відкритих даних, а тому потребують коригування [1].
Протягом останніх двох років було здійснено ряд заходів, спрямованих на розвиток
сфери відкритих даних в Україні. Зокрема, було затверджено Порядок ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, розроблено Дорожню карту розвитку відкритих даних
в Україні на 2017 рік. У Постанову Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835
«Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних» внесено зміни, якими розширено перелік наборів даних, що підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних органами державної влади та органами місцевого
самоврядування. Державним агентством з питань електронного урядування розроблено
Методичні рекомендації щодо оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних для
органів державної влади.
Протягом поточного року значно збільшилась кількість наборів даних, які органи державної влади опублікували на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. На порталі
доступно 25109 наборів даних.
Важливими кроком у напрямі розвитку відкритих даних відповідно до міжнародних
принципів та стандартів стало приєднання України у 2016 р. до міжнародної Хартії відкритих даних. Про прогрес у розвитку відкритих даних також свідчить покращення позицій
України у відповідних міжнародних рейтингах.
Перешкодами на шляху розвитку відкритих даних у державі є: низький рівень компетентності державних службовців щодо відкритих даних, зокрема нерозуміння переваг їх
використання – посилення прозорості та підзвітності органів влади, більш ефективне використання державних ресурсів, покращення якості публічних послуг, сприяння розвитку інноваційного бізнесу; низький рівень якості відкритих державних даних – органи державної влади оприлюднюють та оновлюють набори даних несвоєчасно або ж не в повному обсязі, не
дотримуються технічних вимог щодо оприлюднення наборів відкритих даних, що унеможливлює їх автоматизовану обробку, а отже й повторне використання. Не вся інформація,
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розпорядниками якої є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, становить інтерес для громадськості, ЗМІ або бізнесу, якій може їх використовувати з комерційною метою для створення нових сервісів.
Враховуючи направленість громадянського суспільства на дотримання прозорості,
відкритості та підзвітності державних інституцій, Кабінет Міністрів України докладає
постійних зусиль для системних змін державного управління. Інститути громадянського
суспільства визнаються важливими партнерами в процесі формування урядової політики,
починаючи від формулювання ідеї і закінчуючи її втіленням. Крім того, відповідно до
демократичних стандартів Кабінет Міністрів України створює умови для реалізації інститутами громадянського суспільства функції з незалежного контролю за діяльністю органів
виконавчої влади, надаючи доступ цим інститутам до публічної інформації, у тому числі в
таких суспільно важливих сферах, як публічні закупівлі, реалізація інфраструктурних проектів, моніторинг стану навколишнього природного середовища.
Кабінет Міністрів України активно використовує новітні технології, що дають змогу
забезпечити більш відкритий та прозорий процес прийняття рішень, реагування на очікування громадян, а також надання адміністративних послуг в електронній формі [2].
В умовах відображення в національному законодавстві загальних підходів та принципів роботи з відкритими даними на рівні органів місцевого самоврядування, виконавчої
влади, комунальних та державних підприємств необхідним є розробка додаткової нормативно-правової бази для врегулювання процесів, визначення відповідальних, спектр їх
повноважень, сферу роботи, забезпечення інституційної та організаційної підтримки розвитку та впровадження відкритих даних, тощо. Регулювання в центральних органах
виконавчої влади процесу оприлюднення відкритих даних проводиться на підставі внутрішнього наказу, що має охоплювати наступні питання: визначення відповідальних осіб за роботу з відкритими даними, відділів, структурних підрозділів (секторів, департаментів);
затвердження порядку оновлення та оприлюднення наборних [3].
Вдосконалення та модернізація інформаційного забезпечення до роботи з відритими
даними має стати одним із пріоритетних напрямків стратегічного розвитку держави.
Практичними рекомендаціями для органів державної влади та місцевого самоврядування,
організацій, підприємств, громадських об’єднань є: підвищення якості управлінських рішень
з використанням ефективних інструментів та механізмів, підґрунтям яких повинна стати
виважена та продумана державна політика щодо відкриття інформації про діяльність органів
публічної влади, першочергове врегулювання наявних питань на шляху до запровадження
інноваційних підходів, зумовлених новою суспільною дійсністю, урахування актуальних
потреб, інтересів та запитів громадян з метою прогнозування їх подальшого розвитку та
роботи на випередження.
Необхідним також є постійний моніторинг, оцінка та контроль за дотриманням загальних вимог та світових стандартів у роботі з відкритими даними, з метою виявлення потенційних суперечностей і здійснення невідкладних заходів щодо їх усунення чи мінімізації
для забезпечення вирішення проблем, що сприятиме сталості суспільного розвитку.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ
ТА ОЦІНКИ ОБ'ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах становлення та розвитку України як незалежної держави з ринковою моделлю
господарювання, коли господарюючі суб’єкти самостійно вирішують проблеми фінансового
забезпечення власної господарської та інноваційної діяльності, значно зростає роль якісної
інформації, яка виступає одним з найважливіших факторів економічного зростання і визначає
параметри залучення інших факторів для забезпечення сталого розвитку держави.
Для облікового відображення створеної інноваційної продукції у вигляді об’єктів прав
інтелектуальної власності, нематеріальних активів, які включають права користування природними ресурсами, права користування майном, права на комерційні позначення, права на
об'єкти промислової власності, авторське право та суміжні з ним права, інші нематеріальні
активи розроблено методичні рекомендації з бухгалтерського обліку та оцінки прав на
об’єкти інтелектуальної власності в бюджетних установах [2] та методику оцінки вартості й
бухгалтерського обліку прав на об’єкти інтелектуальної власності в наукових установах
УААН [4]. Разом з цим, потрібно відмітити, що питання оцінки і обліку окремих об'єктів
інноваційної діяльності потребують поглибленого дослідження та адаптування вітчизняних
напрацювань до специфіки роботи підприємств реального сектору економіки.
Оцінювання об'єктів інноваційної діяльності та відображення їх вартості в обліку
впливає на діяльність бізнес-одиниці та формує ефективну інформаційну базу управління.
Враховуючи, що конкурентні переваги, які притаманні інноваційно активному підприємству,
мають дедалі коротший термін. За таких умов облікова система повинна швидко реагувати
на сучасні соціально-економічні виклики.
Причини, що стримують здійснення інноваційної діяльності на підприємствах, пов'язані з недостатністю коштів на реалізацію інноваційних проектів; високими інноваційними
витратами на технічне обладнання і заробітну плату висококваліфікованому персоналу;
відсутністю гарантованої швидкої окупності цих витрат та ін.
Серед основних проблем виділяється: відсутність державної підтримки, потреба у
безперервному вдосконаленні нових технологій, зношеність обладнання та застаріла матеріально-технічна база, дефіцит фінансових ресурсів, недосконалість і недостатність інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств і відсутність чіткої методології
формування облікової інформації. Усе це перешкоджає ефективному управлінню інноваційними процесами [3, с. 24].
Важливим елементом в процесі управління інноваційним розвитком країни, бізнесодиниць є процес оцінювання об'єктів інноваційної діяльності. Визначення основних підходів та методів оцінки забезпечить достовірне відображення вартості цих об'єктів, що сприятиме їх ефективному використанню в господарській діяльності.
Відповідно до норм Закону України «Про інноваційну діяльність» [5], основними об’єктами інноваційної діяльності є: інноваційні програми і проекти; нові знання та інтелектуальні
продукти; виробниче обладнання та процеси; інфраструктура виробництва і підприємництва;
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно поліпшують структуру, якість виробництва і соціальної сфери;
сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; товарна продукція; механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.
У 2020 році Україна зайняла 45 позицію в загальному рейтингу «Глобальний інноваційний індекс 2020» та набрала 37,4 балів зі 100.
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Державна політика у сфері інтелектуальної власності як складова інтелектуального
капіталу повинна забезпечувати створення ділового середовища для успішного функціонування інноваційної діяльності, стимулювання розвитку науково-дослідної й інноваційної
діяльності і комерціалізації результатів дослідження та створення державної системи інформаційно-консультативної підтримки інноваційної діяльності на всіх етапах впровадження цін
[6, с. 182-183].
Оцінна система інноваційної діяльності, ув'язана зі стадіями інноваційного процесу,
дозволяє у ході поетапної оцінки процесу трансформації науково-технічних результатів
(інтелектуальної власності) у кінцевий інноваційний продукт, виявити можливості і сфери
виникнення ефектів, провести на підставі визначених показників коректування або відсів
неперспективних інноваційних проектів, обґрунтувати найкращий з можливих варіант обрання рішення [1].
В процесі виробничої діяльності інноваційно активних підприємств, установ доволі
часто виникає потреба у незалежній оцінці при реалізації різних форм господарських
договорів. Здійснити проведення оцінки об’єкта можна двома шляхами:
- на підставі розпорядження керівника на підприємстві створюється експертна комісія, до складу якої обов’язково повинна входити особа, яка має документ (сертифікат), що
підтверджує її кваліфікацію як «експерта-оцінщика». В обов’язковому порядку до акту, в
якому зазначається справедлива вартість об’єкта, додається копія документу, який засвідчує
кваліфікацію даного експерта;
- підприємство звертається до суб'єкта оціночної діяльності, який встановлює справедливу вартість даного об’єкта нематеріальних активів. Оцінка проводиться на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності та замовником оцінки.
З метою систематизації та співставлення інформації у звіті про управління за напрямом
«Дослідження та інновації» суб'єктам господарювання рекомендується наводити загальну
інформацію про дослідження, інноваційну діяльність та розробки, які поводяться підприємством, обсяг витрат на такі заходи та їх вплив на результати діяльності підприємства.
1. Грицуленко С.І. Оцінка інноваційної діяльності як інструмент інноваційної політики господарської
системи. Ефективна економіка. № 3. 2016. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4831
2. Жук В.М., Рудченко Ю.С. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку та оцінки прав на
об’єкти інтелектуальної власності в бюджетних установах. Облік і фінанси АПК. 2009. № 2. С. 107-123.
3. Касич А.О., Канунікова К.О. Інноваційна активність підприємств України: динаміка, проблеми та
шляхи вирішення. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 21-24.
4. Методика оцінки вартості й бухгалтерського обліку прав на об’єкти інтелектуальної власності в
наукових установах УААН / [В.П. Ситник, П.Т. Саблук, С.М. Кваша та ін.]. К.: ННЦ "ІАЕ" УААН, 2009. 73 с.
5. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-ІV. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
6. Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. Інноваційна діяльність в аграрній сфері:
інституціональний аспект: монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с.
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ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГД ООН: РЕЗУЛЬТАТИ ШВЕЦІЇ
У ДОСЯГНЕННІ ЦСР 9 "ІННОВАЦІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА"
Ціль 9 "Інновації та інфраструктура" має на меті збудувати стійку інфраструктуру, поширювати всеохоплюючу та сталу індустріалізацію і пришвидшити інновації. Стійка промисловість, інновації та інфраструктура містять цілі щодо стійкої інфраструктури та
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індустріалізації, зайнятості в обробній промисловості, доступу до кредитів для малого бізнесу, збільшення екологічного сектору та підтримки модернізації, досліджень та доступу до
Інтернету, надання більшій кількості людей доступу до стійкого транспорту.[1]
У 2016 р. уряд Швеції представив законопроект на 2018-2029 рр. «Інфраструктура для
майбутнього – інноваційні рішення для підвищення конкурентоспроможності та сталого
розвитку», спрямований на сприяння переходу до безкорисної соціальної держави, розширення житлового будівництва та поліпшення умов для приватного сектора. Зокрема, роглядався стандарт залізничної інфраструктури у напрямку поліпшення та використання нових
технологій, таких як діджиталізація і автоматизація. Уряд також представив стратегію нової
індустріалізації – «Розумна індустрія», яка допоможе зміцнити потенціал компаній для переходу і підвищення конкурентоспроможності як на національному, так і на регіональному
рівні в таких галузях, як цифровий розвиток і стійке виробництво. Він також представив
свою політику в галузі КСВ.[2]
У тому ж 2016 р. уряд також ухвалив нову стратегію широкосмугового зв'язку, спрямовану на повне покриття високошвидкісним Інтернетом до 2025р. [3]
Шведське суспільство вже давно стимулює інновації і підприємництво. Так, довгострокова орієнтація Швеції на освіту і дослідження зробила серйозний вплив на здатність до
інновацій. Сьогодні близько третини населення має вищу освіту. Швеція інвестує, як правило, більше 3 % зростаючого ВВП країни у НДДКР. Витрати Швеції на дослідження і
розробки у 2018 р. склали 18,33 млрд дол. США, що відповідає 3,3 % ВВП.[4] Цей відсоток
більший, ніж у багатьох інших країнах ЄС, і країна займає 3 місце у світі. На приватний
сектор припадає майже 70%, на сектор вищої освіти, який переважно фінансується державою, – 27%, а на державний сектор – 3% від цієї суми. На дослідження і розробки в приватному
некомерційному секторі припадає менше 1% від загальних витрат.[2]
Швеція – країна з економікою, орієнтованою на експорт. Частка високотехнологічного експорту у 2019 р. склала 14,6% від загального експорту, або 17,55 млрд. дол. США.[5]
Швеція – країна, яка має феміністичний парламент, закон проти гендерної дискримінації, і права жінок гідно відстоюються. Тому частка жінок серед науковців та інженерів
складає майже 50%, що ставить Швецію на 6 місце серед країн ЄС.
Країна є в числі тих, хто активно впроваджує цілі сталого розвитку (ЦСР) у бізнеспрактику: 90% включають Цілі сталого розвитку у свою діяльність зі сталого розвитку, а
10% – ні.[4] Наприклад, ціль 9 "Інновації та інфраструктура" у свою діяльність у галузі
сталого розвитку включили 12 компаній, у той час як найбільша кількість компаній – 15,
включили ціль 8 "Гідна праця та економічне зростання". Тобто, ЦСР 9 чинить суттєвий
вплив на стратегію бізнесу.
Результати досягнення Цілі сталого розвитку 9 Швецією зі Звіту про сталий розвиток
2020 розглянуто у табл.1.
Таблиця 1
Результати досягнення ЦСР №9 Швецією*
ЦСР 9 – Промисловість, інновації та інфраструктура
Населення, що користується Інтернетом (%)
Передплата на мобільний широкосмуговий доступ (на
100 осіб населення)
Індекс ефективності логістики: Якість торгівлі та
транспортної інфраструктури ( 1-5, 5 -найкраще)
Рейтинг ВНЗ The Times: середній бал 3 найкращих ВНЗ
(0–100, 100- найкращий)
Статті у науково-технічних журналах (на 1000 осіб)
Витрати на НДДКР (% ВВП)
Дослідники (на 1000 осіб зайнятого населення)
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Значення
92.1

Рік
2018

127.0

2018

4.2

2018

66.3

2020

2.0
3.3
14.8

2018
2017
2018

Оцінка
На шляху до
досягнення
Досягнута

Тенденція
зростання

На шляху до
досягнення
На шляху до
досягнення
Досягнута
Досягнута
Досягнута

зростання

зростання

зростання
зростання
зростання

Продовження табл. 1
ЦСР 9 – Промисловість, інновації та інфраструктура
Тріадні патентні сімейства, зареєстровані на 1 млн. осіб
(система групового патентного захисту)
Нестача в доступі до Інтернету за доходами (відсоткові
пункти)
Жінки в галузі науки та техніки (% випускників ВНЗ у
галузі науки та інженерії)

Значення
74.0

Рік
2017

Оцінка
Досягнута

Тенденція
зростання

6.3

2019

Досягнута

зростання

50.0

2017

Підтримка
наявного рівня

-

* Сформовано за [6]

Як свідчать наведені дані, Швеція успішна в досягненні 60% задекларованих показників ЦСР 9, у 30% знаходиться на шляху до досягнення, а в 10% – реалізує підтримку
наявного рівня. Політика в галузі транспорту та інфраструктури спрямована на забезпечення
економічно ефективних і стійких транспортних послуг для населення і підприємств по всій
країні. Для Швеції характерний якісний доступ до транспортної інфраструктури для людей і
вантажів, хоча власні економічні витрати такої інфраструктури зростають за рахунок скороченню викидів та завдяки більш широкому використанню біопалива та підвищенню енергоефективності в дорожньому русі.[2]
Висновок. У глобальному порівнянні Швеція, як правило, демонструє хороші
результати для всіх ЦСР. Варто зазначити, що і уряд, і самі громадяни Швеції відповідально
та усвідомлено відносяться до виконання цих цілей. Результати досягнення ЦСР 9 «Інновації
та інфраструктура», тенденції до зростання показників або підтримки наявного їхнього стану
свідчать про високий рівень розвитку інновацій, розвиненість інфраструктури з використанням відновлюваної енергетики.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ ДО КРЕАТИВНОГО
МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
Однією з найсуттєвіших проблем управлінських підходів до креативної мотивації
працівників є усвідомлення необхідності постійно оновлюваного матеріального заохочення
персоналу. Винагорода, отримана і чесно надана в якості заслуженої премії, з часом перетворюється в постійний дохід, очікування працівником знову і знову отримати її за подібні
досягнення. Водночас ті, хто незалежно від причини не отримали подібної премії, сприймають таку систему стимулювання як несправедливу.
Грошова мотивація також не є ефективним інструментом стимулювання креативного
розвитку персоналу. Позитивний ефект підвищення заробітної плати проявляється лише перші
48 годин [2]. Гроші все більше виявляються недостатньою умовою для того, щоб надовго
компенсувати дефіцит сенсу, недолік свободи, і демотивують культуру підприємства.
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Задоволення від роботи, різноманітна діяльність, що вимагає самовіддачі, самостійне
планування цілей, освіти і підвищення кваліфікації, а також участь в управлінні часто
виявляються значно важливішими, ніж приваблива заробітна плата і бонуси у вигляді премії
[2]. Система звичайної оплати праці є більш інертною в цьому плані, що визначає її суттєву
перевагу в управлінні креативним розвитком організації: працівник може набагато інтенсивніше фокусувати свою енергію на творчій діяльності та винахідливості. Оскільки його
діяльність не пов’язана з винагородою безпосередньо, ставлення до матеріальної винагороди
не містить елементів стимулюючого чи штрафного характеру.
Психологічну небезпеку для керівника становить і застосування усталених нематеріальних методів стимулювання креативності. Так, похвала працівника, привселюдна
висока оцінка його інноваційних здобутків є, звичайно, одним із найпоширеніших методів
нематеріального мотивування креативної діяльності. Якщо успішна діяльність сприймається
тільки як щось само собою зрозуміле або навіть піддається критиці, працівник втрачає бажання до вдосконалення. Тому в креативному менеджменті похвала як сукупність прийомів
управління користується широкою популярністю. Разом з тим, як свідчить досвід багатьох
керівників, часто це провокує прямі матеріальні очікування з боку персоналу [1]. Формальне
маніпулювання повсякденною похвалою швидко перетворює бажаний ефект на протилежність. Виявляється дилема похвали: якщо начальник ніколи не хвалить, співробітники скаржаться; хвалить занадто часто – похвалу не сприймають всерйоз. Однак похвала не завжди є
цінним інструментом заохочення до креативності. Завжди уважний і прискіпливий до
деталей власної праці, занурений у своє завдання працівник діє з натхненням та впевненістю
незалежно від можливості схвалення і лише тоді стає справжньою опорою креативного
розвитку організації [3].
Новітні управлінські підходи до креативної мотивації працівників мають, таким чином, взаємоузгоджувати нелінійну комбінацію різних напрямків матеріального і нематеріального стимулювання, які навіть виглядають суперечливими один до одного.
Управління креативністю в організаціях епохи інформаційного суспільства все частіше спирається на постулат культури підприємства як угоди між організацією та працівниками. Для адекватної відповіді на виклики майбутнього необхідні наполегливі, з усвідомленням власної відповідальності працівники, які беруть участь у спільній роботі і в межах
узгоджених домовленостей та правил самі висувають вимоги до себе, самі розвиваються,
самі себе обмежують. Власне на заохоченні до співпраці таких працівників креативний менеджер має ґрунтувати багатовимірну систему мотивації.
Вивчення психологічних особливостей творчої діяльності на перетині дисциплін
менеджменту, психології, педагогіки та біології призвело до дослідження ролі нейромедіаторів – біологічно активних хімічних речовин (серотонін, окситоцин, дофамін та ін.), за допомогою яких нервові клітини обмінюються електричними імпульсами. Кожен із нейромедіаторів відповідає за певні аспекти мотивації людини, тоді як раніше подібні ефекти (визнання,
причетність, залученість) пояснювалися тільки на емпіричному рівні. Звичайно, сьогодні не
стоїть питання практичних кроків щодо підвищення рівня нейромедіаторів у крові працівника, але вже зараз за допомогою сучасних технологій можна спостерігати за творчими процесами, що відбуваються в мозку. Це спонукає керівників переглянути традиційні погляди на
роль емоцій у мисленні людини та усунути протиріччя між аналітичним і емоційним видами
інтелекту.
Абсолютна більшість людей володіє творчою енергією, що шукає можливості розкритися, високим потенціалом активності, котрий можна розуміти як здатність і принципову
готовність працювати. Керівникові важливо сприймати співробітників в якості партнерів і
досягати з ними консенсусу та угод, що не поляризують, а інтегрують, не виключають, а
включають елементи творчої взаємодії.
Для керівників креативних проектів і груп важливим є усвідомлення власної поведінки щодо очікувань та її впливу на працівників, тому доцільніше відмовлятися від демотивуючих заходів і допускати, навіть стимулювати активність і вимогливість персоналу до себе.
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Особисте креативне зростання відбувається тільки тоді, коли працівник переступає власноруч
встановлені межі безпеки і допускає ризик, що являє собою необхідну передумову успіху.
Таким чином, управління креативністю має на меті психологічну саморегуляцію
індивіда, що інтегрує інтелектуальну, мотиваційну, вольову та емоційну складові завдяки
комунікаційній організації, спрямованій на творчість. Мотивація креативності відображає
реальне коло повноважень новатора, отож, управлінські підходи мають зосереджуватися на
процесах мислення з урахуванням глобальних цілей розвитку організації. Мотивування є
рушієм ефективності розробки оригінальних ідей, модернізації й удосконалення процесів
управління. Управління мотивацією креативності вимагає адекватного поєднання матеріальних і моральних стимулів, розуміння психологічних механізмів мотивування.
1. Райнхард К. Шпренгер. Мифы мотивации. Выходы из тупика / К. Райнхард. – Калуга : Духовное
познание, 2004. – 296 с.
2. Резнікова Т. О. Аналіз мотиваційної чутливості новаторського персоналу підприємства / Т. О. Резнікова, О. І. Бардадим // Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту : матеріали IV Міжнар. наук.-практ.
Конференції, 23 жовтня 2009 р. – Донецьк : ДДУУ, 2009. – С. 424-427.
3. Sprenger R. K. Mythos Motivation: Wege aus einer Sackgasse / R. K. Sprenger. – Frankfurt/Main: Campus
Verlag, 2007. – 426 р.
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ КРАЇН
Інновації важливі на всіх етапах розвитку; зокрема, створення і поширення технологій
має важливе значення для економічного зростання і добробуту всіх економік. Різні види
інновацій відіграють роль на різних етапах (наприклад, на більш ранніх етапах поступові
інновації часто асоціюються з впровадженням зарубіжних технологій). З'являються можливості для проведення успішних інноваційних експериментів і створення потенційно іншої
основи для розвитку. Зокрема, ці можливості виникають в результаті розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, розвитку глобальних виробничо-збутових ланцюжків,
підвищення ролі деяких країн з ринковою економікою в глобальній інноваційній системі,
зростання економіки, заснованої на наданні послуг, і більшої відкритості для торгівлі та
прямих іноземних інвестицій. Сьогодні одним із ключових завдань інноваційної політики в
країнах з ринковою економікою є стимулювання інклюзивного зростання і підтримка досліджень, спрямованих на вирішення основних соціальних проблем.
Залежно від використовуваних механізмів підтримки типи інновацій та основні задіяні
агенти дещо відрізняються один від одного. У зв'язку з поданими оглядом слід зазначити
кілька наступних зауважень:
· Інновації мають значення навіть в найменш розвинених країнах з відсталою промисловістю.
Впровадження ними зарубіжних технологій може мати високі результати, оскільки
впровадження технологій вимагає адаптації до місцевих економічних, технологічних або
екологічних умов. Це може привести до розвитку і накопичення інноваційного потенціалу.
Інновації повинні реагувати на конкретні “місцеві” умови досягнення результатів зв допомогою іноземних інновацій та технологій[2]. Цінність починати з імпортних новинок з мето.
просування вже давно відома. Це поняття було популяризувати Гершенкроном, який припустив, що відмінності в здатності країн розвивати технології і адаптувати їх до своїх конкретних умов є основною причиною відмінностей в доходах країн на душу населення.
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·

Додаткові інновації в діяльності, що виходить за рамки "наукомістких" секторів,
можуть надати значні можливості для досягнення успіху.
Як приклади можна привести успішний експорт риби з Уганди, вина з Аргентини і
Чилі і лікарських рослин з Індії. На початкових етапах впровадження технологій з невеликими інноваціями може бути прибутковим і успішним[1, с.44]. Корея, а також китайський
Тайбей, Сінгапур і Гонконг почали з початкової стадії розвитку, заснованої на технологічному навчанні, і зберігали сильний акцент на створенні інноваційного потенціалу в міру
поступового переходу до більш високих і провідним технологіям.
· Для країн із середнім рівнем доходу ситуація інша.
Ці країни часто мають промислову базу і набір основних рамкових умов для інноваційних компаній. Найчастіше вони вже вирішують початкові проблеми, пов'язані з впровадженням нових технологій, але часто стикаються з тим, що називають "пасткою середнього рівня". Для досягнення подальшого прогресу цим країнам необхідно нарощувати свій
інноваційний потенціал.
Хоча інновації та зростання мають вирішальне значення для вирішення соціальних
викликів, поліпшення економічних показників та створення робочих місць, наслідки не обов'язково включають "соціально", оскільки вони можуть збільшити нерівність у доходах та
можливостях різних груп суспільства. Більшість бідних у світі зараз мешкають у країнах із
середнім рівнем доходу, де нерівність у доходах та можливостях надзвичайно перекошена.
Реалії в багатьох країнах, що розвиваються такі, що невелика частина населення має доступ
до більш широких ресурсів та можливостей, тоді як більшій групі не вистачає доступу до
самих основних ресурсів. У верхній частині багатьох програм уряду лежить мета соціальноінклюзивного розвитку, оскільки високий рівень нерівності може негативно вплинути на
зростання[3].
Особливу увагу слід приділяти інноваційної політики на всіх етапах розвитку,
оскільки уряди також повинні брати участь в процесі навчання, з тим щоб створювати інститути та компетенції, необхідні для виконання своєї ролі в центрі формується національної
інноваційної системи. Перші наслідки для політики, які можна отримати з цих зауважень,
полягають в тому, що інноваційна діяльність має значення у всіх контекстах, в тому числі в
країнах з низьким рівнем доходу, і не повинна випадати з порядку денного країн, що розвиваються і країн з ринковою економікою, а також донорів. Важливо також дотримуватися
більш "плюралістичного" погляду на інновації: з точки зору цілей, змісту або процесів
інновації надзвичайно різноманітні (наприклад, в зв'язку з рівнем і спрямованістю соціальноекономічного розвитку), і політика повинна бути відповідним чином адаптована.
1. Acemoglu, D., P. Aghion and F. Zilibotti “Distance to frontier, selection, and economic growth”, Journal
of the European Economic Association, №. 4/1,2006
2. Innovation for development: The challenges ahead / OECD iLibrary URL: https://www.oecdilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2012/innovation-for-developmentthe-challenges-ahead_sti_outlook-2012-7-en
3. What is the role of innovation at different stages of development? / The innovation policy platform URL:
http://www.innovationpolicyplatform.org/www.innovationpolicyplatform.org/content/what-role-innovation-differentstages-development/index.html
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ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Інноваційний розвиток сприяє підвищенню конкурентоспроможності бізнесу та країни, тобто є інноваційною структурою бізнесу. Це означає застосування сучасних науковотехнічних досягнень у різних галузях виробництва, що впроваджується в інноваційну діяльність суб’єкта господарювання.
Постановка проблеми. Інноваційні форми економічного розвитку є основою для
визначення економічної сили країни та перспектив на світових ринках. Сьогодні загальновизнано, що інноваційний розвиток слід розуміти як процес побудови економіки. Дослідження в розвинених країнах показують, що більше 80 відсотків зростання ВВП відбувається
завдяки технологічним інноваціям, а не інвестиціям. У зв’язку з цим варто говорити про
інноваційні форми розвитку, які все частіше є єдино можливими в сучасній економіці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна тенденція світового інноваційного розвитку полягає у збільшенні частки компаній, що впроваджують інновації, та частки
інноваційної продукції; зростання маловідходного, ресурсозберігаючого виробництва; Забезпечення інвестиційних потоків в інноваційні проекти та державної підтримки інновацій. [1].
До основних видів інновацій підприємств належать інновації продуктів, технологічний процес, персонал та управління. Інновація товару є основою інноваційної політики різних промислових підприємств. Ці цілі підприємства відіграють важливу роль у задоволенні
певних соціальних потреб. Водночас слід враховувати зв’язок між іншими інноваціями,
оскільки інновації продуктів ведуть до технічних інновацій, інновацій працівників та управління. Останнє, у свою чергу, забезпечує успішне та ефективне впровадження інновацій у
продукті. Слід зазначити, що рівень ризику, пов'язаний з технологічними інноваціями, також
залежить від джерела ідеї нового товару. Численні дослідження в Європі та США показали,
що інновації, засновані на аналізі прямих потреб, є більш успішними та ефективними. [2].
Інноваційний розвиток реалізується за допомогою проектів та програм у ключових
сферах. Найважливішою частиною процесу впровадження є маркетингові дослідження та
планування, які надають інформацію про компанію, її унікальні характеристики та конкурентні переваги на основі нових проектів. Тому промисловим підприємствам важливо розробляти стратегії розвитку інновацій. У міжнародній практиці є певний досвід ранжування
нових країн світу. Протягом багатьох років розроблялися різні комплексні показники науковотехнічного та інноваційного розвитку. Глобальний індекс інновацій є загальним показником
рівня інновацій у країні з точки зору ВВП. [3].
За Глобальним інноваційним індексом 2018 Україна піднялась на сім позицій у
інноваційному рейтингу Global Innovation Index, посівши 43 місце. У першій трійці –
Швейцарія, Нідерланди та Швеція. 137 Сусідня Угорщина посіла 33 місце, Словаччина – 36,
Польща – 39, Російська Федерація – 46, Молдова – 48, Румунія – 49, Білорусь – 86. У
доповіді 2018 року проаналізували інноваційний ландшафт в енергетиці наступного десятиліття і потенційні області для проривних розробок в таких сферах, як виробництво електроенергії, зберігання, розподіл і споживання енергії. Також розглянули шляхи появи революційних інновацій на низовому рівні. [4]
Відповідно до Наказу № 368 Державної служби статистики України від 28.12.2015 р.
[5] була розроблена методика розрахунку загального індексу інновацій. Цей метод використовується для ранжування компаній за інноваційним рівнем в регіонах України (з урахуванням розподілу місць, де компанії працюють відповідно до адміністративно-територіального
устрою України). Загальний індекс інновацій є відносною характеристикою рівня інновацій
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та його середнього балу. Що стосується регіонів, то найвищі показники індексу інновацій
мають такі регіони: Харків, Дніпропетровськ. Найнижчі показники мають Волинська та Чернівецька області. Низький рівень інноваційного розвитку в провінції зумовлений низьким
рівнем елементів загальної макросистеми та підприємств, що складають її ефективність. Слід
зазначити, що рівень інноваційної активності промислових підприємств в Україні все ще є
відносно низьким.
Висновок. Отже, обмеження інновацій на українських промислових підприємствах
зумовлені насамперед обмеженими джерелами фінансування та фінансово-економічною
нестабільністю більшості підприємств, які змушені впроваджувати інноваційний процес за
власний рахунок. Інші фактори посилюють брак капіталу для підприємств для фінансування
інновацій – високі процентні ставки, неможливість отримати довгострокові позики та поточне банкрутство банків. Ці питання потребують вирішення, оскільки відсутність інноваційного розвитку призведе до зниження конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на
світовому та національних ринках.
1. Знаменський І. О. Особливості інноваційної діяльності в умовах сучасної НТР [Електронный
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2009. – Вип. 7. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/ Ekon/ 2009_7/09zioatr.pdf.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
В умовах глобальної цифрової трансформації дедалі більшого розвитку набувають
інформаційно-комунікаційні технології в управлінських процесах. Під впливом тенденції
діджиталізації використовують засоби інтеграції інформаційних систем, які забезпечують
автоматизацію бізнес-процесів. Цифрову трансформацію бізнес-процесів впроваджують з
метою оптимізації роботи підприємства, забезпечення оперативності виконання, прозорості
та гнучкості кожного процесу. Цифрова трансформація бізнес-процесів вимагає використання широкого інструментарію, який забезпечує реалізацію двох сучасних концепцій: управління бізнес-процесами (Business Process Management – BPM); управління взаємовідносинами з клієнтами (Customer Relationship Management – CRM).
Згідно [1], управління бізнес-процесами (BPM) – це підхід до управління, що
передбачає набір технологій, які сприяють:
· фокусуванню уваги на тому, як організація виконує роботу, щоб забезпечити цінність у багатьох функціональних сферах для споживачів та заінтересованих сторін;
· створенню вартості, яка б охоплювала всю організацію;
· розгляду організації через орієнтованість на процес.
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Етапи життєвого циклу BPM представлено в таблиці.
Етапи життєвого циклу BPM [1]
Етапи
Проектування

Моделювання

Виконання та
моніторинг

Оптимізація

Зміст
ідентифікація процесів, визначення їхнього поточного стану (як є) та шляху до
майбутнього стану (як має бути). Розрив між цими станами може бути використаний
для уточнення очікувань зацікавлених сторін щодо того, як слід вести бізнес
графічне представлення процесу (документування), а також порівняння поточного і
майбутнього стану. Ця фаза забезпечує введення вимог та специфікацію проекту
рішення, а також аналіз його потенційних значень. У процесі моделювання можуть
бути використані кількісні дані, щоб можна було проаналізувати та порівняти
потенційні значення варіацій процесу
забезпечує той самий тип вхідних даних, що й моделювання, але з точки зору фактичного виконання процесів. Дані, зібрані як результати реального потоку бізнеспроцесів, є надійними та об'єктивними, що робить їх сильним активом у процесі
аналізування вартості та розроблення альтернативних рекомендацій для
вдосконалення проекту
результати виконання та моніторингу бізнес-процесів використовуються для
модифікації моделей і проектування таким чином, щоб усунути можливі лаги і
збільшити цінність. Оптимізація процесів також є хорошим способом
продемонструвати цінність запропонованої модифікації рішення та обґрунтувати
ініціативи щодо вдосконалення процесів та продуктів

Організації, які дотримуються орієнтованої на процес стратегії, розглядають BPM як
постійне вдосконалення та невід'ємну частину свого поточного управління та функціонування. Імплементація ініціатив ВРМ, їхній моніторинг та контроль можуть виконуватись за
допомогою BPMS (business process management system). Спеціалізовані програми BPMS
призначені для підтримки ініціатив BPM та безпосереднього виконання моделей процесів. Ці
програми є інструментами для автоматизації діяльності BPM. Часто процеси організації потрібно змінювати відповідно до автоматизованого підходу. Зважаючи на структуру, програмне
забезпечення для управління бізнес-процесами можна розділити на три основні групи: горизонтальні системи; вертикальні системи; системи повного комплексу послуг. Горизонтальні
системи призначені для проектування та розроблення бізнес-процесів. Як правило, вони
орієнтовані на технології та повторне використання. Вертикальні зосереджуються на певному наборі узгоджених завдань і мають заздалегідь побудовані шаблони, які можна легко
налаштувати та розгорнути. Системи із повним спектром послуг мають п'ять основних компонентів: виявлення процесів та масштаб проекту; моделювання та проектування процесів;
механізм ділових правил; двигун робочого циклу; моделювання та тестування [2].
Серед найпопулярніших систем управління бізнес-процесами у великих компаніях,
які застосовують відомі торгові марки різних галузей, належать: Kissflow (Danone, Motorola,
Domino’s, Pepsi); IGrafx (hp, Coca-Cola, PWC, P&G, Bayer); Monday.com (Uber, Adobe);
Process.st (GAP).
Зіткнувшись із сьогоднішнім непередбачуваним ринком, кожна організація хоче
здійснювати свої ділові операції більш ефективно та якнайшвидше задовольнити потреби і
запити своїх клієнтів. Сучасне конкурентне середовище має специфічний вплив на ефективність організації та її стійкість, вимагаючи від неї використання підходу BPM, завдяки якому
забезпечується краще розуміння існуючих та вдосконалення розвитку нових бізнес-процесів.
Задля того, щоб мати успіх на ринку, організація повинна моніторити, контролювати та
ефективно керувати своїми бізнес-процесами. Безперервний технологічний розвиток та
організаційні зміни, що відбуваються у результаті впровадження нових технологічних досягнень, приносять одночасно як вигоди, так виклики та ризики, на які підприємства мають
бути готовими вчасно реагувати. Сьогоднішній бізнес неможливо уявити без комп’ютерів,
внутрішньої та зовнішньої мережі, доступу до соціальних мереж для рекламних цілей, використання ІТ, що підтримує швидке та ефективне зберігання, обробку та аналізування бізнесданих [3].
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Актуальним питанням нині є забезпечення більшої доступності до впровадження
автоматизованих стратегій малому бізнесу. Це дасть йому можливість підвищити свою
конкурентоспроможність на сучасному ринку. Важливу роль у вирішенні проблем діджиталізації бізнесу на загальнодержавному рівні відведено Міністерству цифрових технологій
України. Упровадження сучасних технологій управління бізнес-процесами дасть можливість
Україні зміцнювати свої позиції на світовому ринку.
1. Babok. A guide to the Business Analysis Body of Knowledge. Version 3.0. 2015. International
Institute
of
Business
Analysis,
Toronto,
Ontario,
Canada.
URL:
https://book.akij.net/eBooks/2018/September/5b8a80dd494ce/BABOK_Guide_v3_Member.pdf (дата звернення: 10.04.2021).
2. Business Process Management and New Technologies. URL: http://www.wseas.us/elibrary/conferences/2014/Gdansk/MATH/MATH-25.pdf (дата звернення: 10.04.2021).
3. Stjepić Ana-Marija, Vugec Dalia Suša. Managing Business Processes in the Age of Digital Transformation: A
Literature Review World Academy of Science. Engineering and Technology International Journal of Economics and
Management Engineering. Vol:13, No:5. 2019. URL: https://publications.waset.org/10010424/managing-business-processes-inthe-age-of-digital-transformation-a-literature-review (дата звернення: 10.04.2021).

Шавлак М.А.
аспірант
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА УПРАВЛІННЯ
ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
Інноваційна форма управління земельними ресурсами є невід’ємною складовою у
комплексній системі механізмів забезпечення формування та здійснення стратегічного управління земельними ресурсами, сприяючи більш раціональному та ефективному використанню
земельного-ресурсного потенціалу України. Однією з основних форм інноваційного управління земельними ресурсами у сільськогосподарській сфері є використання систем точного
землеробства (ТЗ), завдяки яким управлінські рішення приймаються, враховуючи існування
просторової неоднорідності поля, його рельєфу, характеристик, агрохімічного вмісту і потенціалу ґрунтового покриву кожної окремої ділянки поля, тобто до уваги беруться локальні
особливості ґрунту.
Питання інноваційної діяльності у сільськогосподарській сфері досліджувались такими вченими як С. Дем’яненко, І. Самойленко ,В. Ситник, В. Трегобчук та ін. Однак в умовах
обмеження та збідніння земельних ресурсів проблеми використання технологій ТЗ залишаються малодослідженими.
Метою дослідження є розкриття сутності використання технологій ТЗ як інноваційної
форми управління земельними ресурсами.
Застосування інновацій та автоматизація процесів за допомогою новітніх технологій
глобального позиціонування, географічних інформаційних систем, технологій оцінки врожайності, змінного нормування і дистанційного зондування землі складає основу системи
ТЗ, надає можливість управління земельними ресурсами, контролю над їх використанням та
здійснення оцінки якості багатьох виробничих процесів. Такі системи дозволяють проводити
моніторинг сучасного стану земель та аналізувати багаторічні дані, що допомагає виробникам сільськогосподарської продукції проводити більш точну оцінку оптимальної густоти
посівів, диференційоване внесення добрив, управляти сівозмінами, проводити точний прогноз
врожайності та фінансове планування діяльності [1, с. 36].
Світовий досвід використання технологій ТЗ доводить, що впровадження його
методів дозволяє покращити показники прибутковості та стійкості сільськогосподарського
виробництва, компенсуючи негативний вплив кліматичних змін. Прямою грошовою вигодою
ТЗ є оптимізація (мінімізація) витрат, економія ресурсів підприємств та, як наслідок,
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підвищення економічної ефективності та рентабельності аграрного виробництва, що
досягається внаслідок зменшення обсягів використання мінеральних добрив та засобів
захисту рослин в середньому на 30-50%. За умови використання хоча б одного елементу ТЗ
можливо досягти економічного ефекту від 7 до 10%. Крім цього, точність цифрових
технологій та можливість віддаленого моніторингу посівів забезпечує економію часових та
трудових ресурсів аграрників. За результатами досліджень Міжнародної організації з точного землеробства ефективність використання сільськогосподарських ресурсів із використанням технологій аналізу ґрунту може зрости до 20%, з диференційованим внесенням
добрив – до 40%. Практика показує, що термін окупності затрат на переоснащення виробництва складає 2-4 роки. На жаль, сьогодні в Україні тільки на 4% сільськогосподарських земель використовуються технології точного землеробства при внесенні мінеральних добрив,
порівняно із 80% у США [2].
Також ТЗ дає сприятливий екологічний ефект, вирішуючи найбільш важливі питання
збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення та захисту довкілля від техногенного впливу та сприяє виробництву екологічно чистих неперенасичених хімічними речовинами продуктів харчування, забезпечуючи природне оздоровлення та поліпшення демографічного стану в країні [1, с. 38].
Не менш важливим є соціальний ефект впровадження інноваційного землеробства,
суть якого полягає в підвищенні соціально-освітнього рівня, рівня екологічної культури та
свідомості працівників сільськогосподарської сфери. Застосування такого землеробства є
інструментом цифровізації сіл, покращить привабливість сільських територій та праці у
агросекторі, зменшить відтік молоді з села, забезпечить позитивні зміни у віковій структурі
зайнятості працівників сільського господарства, середній вік яких зараз в Україні складає
40+ років. Однак за умови відсутності ефективної комплексних управлінських заходів держави, орієнтованих на забезпечення сталого сільського розвитку та підтримку малого та середнього фермерства, поширення процесів автоматизації та домінуюче функціонування агрохолдингів може призвести до скорочення кількості робочих місць та стати загрозою соціального
розвитку. Тому працівники сільськогосподарської сфери мають переорієнтуватись з ручної,
механічної та некваліфікованої праці на користь обслуговування систем точного землеробства [3].
Незважаючи на світові тенденції використання технологій ТЗ та успішний досвід деяких вітчизняних агрохолдингів, сьогодні в Україні розвиток такого землеробства стримується через недостатність фінансових ресурсів для ІТ-технології, неготовність аграріїв змінювати підхід до ведення господарства та неминучих внутрішніх перетворень на підприємствах, недостатню кількість компетентних фахівців, що мають навики та досвід роботи з
базами даних та автоматизованими системами прийняття управлінських рішень [1, с. 39].
Тому завданням органів державної влади є сприяння цифрового розвитку аграрного
сектору створення системи консультативних та інформаційних центрів, які б забезпечували
підтримку виробників сільськогосподарської продукції у наукових та освітніх питаннях,
виробничій та технічній складових точного землеробства, а також надавали б комплексну
ефективну фахову підготовку кваліфікованих кадрів на основі формування навчально-методичних комплексів по роботі з технікою та програмним забезпеченням точного землеробства. Інформаційна підтримка сільськогосподарського менеджменту допоможе забезпечити
підвищення автоматизованості, прозорості та ефективності прийнятих управлінських рішень
у сфері використання земельних ресурсів та сприятиме контролю відповідності ведення сільськогосподарської діяльності засадам сталого економічного та еколого-соціального розвитку
країни [3].
Отже, наявність значної просторової неоднорідності ґрунтового покриву у всіх
природних зонах України та зниження ефективності сільськогосподарського виробництва
підтверджує важливість використання технологій ТЗ як ресурсозберігаючої, ґрунтозахисної,
екологічної, конкурентоздатної та інноваційної форми управління земельними ресурсами.
Технологія точного землеробства за умови забезпечення державою сприятливого клімату для
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її впровадження дозволить галузі сільського господарства вийти на якісно новий рівень виробництва, оптимально використовуючи доступні вхідні фінансові, трудові, часові та
природні ресурси, мінімізуючи негативний вплив на навколишнє середовище, забезпечуючи
населення високоякісною екологічно чистою продукцію з відносно низькою собівартістю.
1. Свиноус І. В., Гаврик О. Ю., Ткаченко К. В. Сучасний стан та проблеми впровадження цифрових
технологій в практику діяльності сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2020. №
15. С. 35-39
2. The International Society of Precision Agriculture. URL: https://www.springer.com/journal/11119
3. Україна
2030Е
–
країна
з
розвинутою
цифровою
економікою.
URL:
https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ
В останні десятиліття почалося активне вивчення фахівцями комунікаційної галузі
популярних методів нейромаркетингу. Однак, ця галузь ще маловивчена та невідома, тому, я
вважаю, що необхідно її детальніше аналізувати та досліджувати.
Актуальність дослідження нейромаркетингу полягає в потребі вивчення поведінкових
та емоціональних реакцій споживачів під час впливу на них. Нобелівський лауреат Френсіс
Крик назвав «дивовижною гіпотезою» ідею, що всі людські почуття, думки та дії – навіть
сама свідомість – це лише продукти нервової діяльності в мозку [1]. Для маркетологів ця ідея
корисна тим, що нейробіологія може зменшити невизначеність і здогадки, які традиційно
перешкоджають зрозуміти поведінку споживачів.
Сфера нейромаркетингу – іноді її називають споживчою неврологією – вивчає мозок,
щоб передбачити та потенційно навіть маніпулювати поведінкою споживача та прийняттям
рішень. Донедавна нейромаркетинг вважався екстравагантною «наукою про кордони» і був
підкріплений протягом останніх п'яти років кількома новаторськими дослідженнями, які
демонструють його потенціал, що створює цінність для маркетологів.
Нейромаркетологи використовують всі технології, щоб краще зрозуміти поведінку
споживачів. Технології зазвичай діляться на дві групи: ті, які вимірюють неврологічну активність мозку, і ті, які визначають неврологічні реакції за дорученням. Частково плутанина,
пов'язана з нейромаркетингом, полягає в нездатності відразу побачити, як його можна
впровадити в існуючі бізнес-практики.
Проблема в тому, що нейромаркетинг має безліч застосувань, а це означає, що більшість пояснень, що стосуються корисності нейромаркетингу, залишаються розпливчастими і
неточними, що посилює плутанину. Гнучкість нейромаркетингу, що спочатку збиває з пантелику, також є найбільшою перевагою галузі. На практиці нейромаркетинг можна використовувати для відповіді практично на будь-яке питання, що може виникнути в маркетологів про
їхній продукт, навіть ті питання, які традиційні маркетингові дослідження не можуть вирішити.
Одне з найсерйозніших критичних зауважень, з яким стикається нейромаркетинг,
полягає в тому, що він не пропонує нової інформації. «Чи дійсно маркетологам потрібно говорити, що людський мозок по-різному реагує на Coca-Cola і Pepsi, щоб зрозуміти важливість брендингу?» – резюмує Е. Харрелл [3]. Нейромаркетинг на вищому рівні – це не
однозначне порівняння кращого чи гіршого.
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Завдяки новим технологічним досягненням, таким як SST (топографія стійкого стану),
нейромаркетинг виходить далеко за межі простої перевірки. Наприклад, сьогодні спеціалісти
з нейромаркетингу можуть навіть вимірювати стимули в контексті, щоб повідомити брендам,
чи буде їхня реклама краще працювати на Youtube або Twitch.
Найважливіше, щоб зрозуміти чи є майбутнє в галузі нейромаркетингу треба звернути
увагу на питання прибутковості. Бренди, які використовують нейромаркетинг, підсумовують
збільшення доходу в середньому на 16,3% [3]. Тож нейромаркетинг – єдина форма дослідження споживачів, яка може точно передбачити намір покупки.
Різний вплив різних стимулів на мозок і те, як використовувати цю інформацію, може
оптимізувати маркетингові стратегії будь-якої компанії. І насправді є велика ймовірність
того, що багато кампаній вже впроваджували концепції нейромаркетингу, не роблячи цього
свідомо.
1. Crick, Francis. The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search For The Soul («Дивовижні гіпотези:
науковий пошук душі»): Scribner reprint edition, 1995
2. Harrell, Eben. Neuromarketing: What You Need to Know. Harvard Business Review Home. 2019: веб-сайт.
URL: https://hbr.org/2019/01/neuromarketing-what-you-need-to-know (дата звернення: 12.04.2021)
3. What Is Neuromarketing: Everything You Need to Know. Neuro-insight: веб-сайт. URL:
https://www.neuro-insight.com/what-is-neuromarketing (дата звернення: 12.04.2021)
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VOLUNTEER ACTIVITY OF STUDENTS IN UKRAINE
(ON THE EXAMPLE OF THE ORGANIZATION «BEST»)
According to statistics, the number of young people in Ukraine interested in volunteer work
is steadily increasing. This abstract will discover what motivates people to invest time in this and
where students can try volunteering in Ukraine.
BEST (Board of European Students of Technology) is a constantly growing non-profit and
non-political organization. Since 1989 they provide communication, co-operation and exchange
possibilities for students all over Europe.
Right now, there are 93 Local Groups in 34 countries with 3300 volunteers in total. In
Ukraine, there are currently four Local BEST Groups: Kyiv, Lviv, Vinnytsia, and Zaporizhzhia.
Moreover, every student of a technical university can apply to an organization during the
recruitment period.
The mission of a non-governmental organization is to develop students. Hence, BEST helps
students achieve an international mindset, reach a better understanding of cultures and societies, and
develop the capacity to work in culturally diverse environments. BEST creates opportunities for the
personal development of students and supports them in reaching their full potential.
There is also a vision that sounds like empowered diversity. Here people understand and
respect different cultures and societies. The environment of empowered diversity supports people in
applying their full potential and acting responsibly.
BEST also has stakeholders. They are students, companies, universities.
To effectively engage with the existing stakeholders, the organization’s management needs
to be aware of the stakeholders, understand their needs and expectations, and focus the
organization’s resources on the most significant stakeholders.
These are the actions through which BEST strives to fulfill its mission: complementary
education, educational involvement, career support, etc.
Services inside the organization could fulfill the three bullet points mentioned above.
Examples of services in BEST are the actual product that they provide for stakeholder
consumption. Those can be Seasonal Courses, EBEC (European BEST Engineering Competition),
Events on Education, BEST Career Day, Leisure Events, Round Tables, Conferences, Webinars, Career
Newsletters, JobFairs, Local Engineering Competitions, Local Events on Education, and many others.
As was said, there are many volunteers around Europe. Furthermore, there are main reasons
what motivates people to apply for taking different responsibilities and not earning anything for it:
– Friendship that they can gain all around Europe;
– Different cultures they can get acquainted with;
– This is the best student’s life as this is the safe space to work on own projects and
improve different soft and hard skills;
– Young people (BESTies) can learn here and apply knowledge after all in real life;
– This is also the way to influence education
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Right now in Lviv, there are 90 volunteers in BEST. During the year, they have four
significant projects: Engineering Job Fair, BEST Courses, EBEC, and Hackathon. Also, they are
organizing small projects, such as BEST Training Week, Company Insights, Motivational
Weekends, and so on.
There is also the possibility to get involved at the international level. It means to participate
in the events where you can exchange knowledge with other BEST Groups. Alternatively, after
some years in I organization, BESTies can apply for the event named TRAP (TRAiners camP). The
idea of the event to teach people to deliver different sessions on the soft and hard skills inside the
organization and in other NGOs.
With busy lives, it can be hard to find time to volunteer. However, the benefits of
volunteering can be enormous. Volunteering provides a sense of purpose. Whatever someone’s age
or life situation, volunteering can help take your mind off your worries, keep you mentally stimulated,
and add more zest to your life. Furthermore, this is why teenagers are applying to different NGOs
and interested in being a part of this community.
1. Board of European Students of Technology. URL: https://www.best.eu.org/index.jsp (дата звернення:
12.04.2021).
2. BEST Lviv. URL: https://best-lviv.org.ua/ (дата звернення: 12.04.2021).
3. BEST Lviv. Hackathon. URL: https://best-lviv.org.ua/hack/ (дата звернення: 12.04.2021).
4. BEST Lviv. EJF. URL: https://ejf.best-lviv.org.ua/ (дата звернення: 12.04.2021).
5. BEST Lviv. EBEC. URL: https://ebec.best-lviv.org.ua/ (дата звернення: 12.04.2021).
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THE METHOD OF ESTIMATING THE IMPACT OF REMITANCES
ON MIGRANT-SENDING COUNTRIES
Since the early beginning of human civilization, numerous factors have always pushed
people towards seeking better places to live. The modern century marked firstly by globalization
has raised new trends in international migration. Due to the World Migration Report (2021) nearly
3,5% of the world population are migrants accounting for 271 million persons in 2019 and their
number tends to grow steadily at least for two next decades. Another trend considers the structure of
migration. Economic and political integration causes the rapid increase of the number of labor
migrants who are accounted for 164 million with the share of 64% out of all migrants. Thus, labor
migration is under the constant attention of policymakers, researchers and society. Yet, despite
decades of investigations and thousands of scientific papers still there is no consensus on the impact
of labor migration on the economic development of both sending and hosting countries.
In our research, we focus on the impact of migration on sending countries specifically on the
impact of remittances. Also, it is necessary to admit that we argue that remittances primarily are
sent by labor migrants, however by other migrants as well. The literature overview reveals two
main branches by the method of research. The first one specifies the economic theory to provide a
fundamental concept of the process explaining the cause-effect linkage. The second one uses
statistical approaches to determine the impact. When the first one argues that remittances cause a
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positive impact on economic development, those scientists who apply statistical analysis report
controversial conclusions. Cazachevici, Havrane, Horvath (2020) after the analysis of 95 revealed
that approximately 40% of scientists argue on positive impact, another 40% on no impact and 20%
report negative.
Taking into account the data imperfection we avoid applying statistic approaches and use
deduction to develop a method of estimating the remittances' impact on the economic development
of the migrant-sending country which is finally represented by indicator of share of GDP caused by
the remittances inflow. The method is developed on the basis of Keynesian economics.
We assume that remittances when received are the disposable income of households and
thus are distributed for savings and consumption. In its turn, consumption has to be divided for
internal consumption and imports as the imports are not accounted in the amount of the country’s
GDP. On the other side savings due to the Keynesian equation are equal investing. However, as it is
uncertain if the whole amount of savings is converted into investments and when the amount of
investments caused by remittances inflow is excluded from the final indicator. Finally, the initial
distribution of remittances causes the multiplier effect (see fig. 1) which makes the impact of
remittances significant.

Fig. 1. A model of remittances distribution in migrant-sending country*
* Developed by authors

After formalising the model above we estimated the share of GDP caused by remittances
inflow for TOP-20 remittances receiving countries (see fig 2). Haiti is the country with the highest
share of GDP caused by remittances estimated at 55,62% as of 2019, followed by Tajikistan with
54,58% and Nepal with 36,68%. The share of GDP in Ukraine caused by remittances is estimated at
17,89% with the remittances ratio to GDP of 10,27%.

Fig. 2. The share of GDP caused by remittances in TOP-20 remittances receiving countries*
* Calculated by authors using World Bank Data (2021)
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Therefore the international migration, mainly labor migration, has a significant impact on
the economic development of migrant-sending countries through the remittances inflow. Also,
obtained results once again emphasize the need for the high rate of domestic consumption which
amplifies the multiplier effect of remittances. The developed method might be complicated by
adding taxing and taking into account the investments and saving.
Cazachevici, Alina, Havranek, Tomas & Horvath, Roman, 2020. Remittances and economic growth: A metaanalysis. World development, 134, p.105021.
IOM, 2019. World Migration Report 2020, UN, New York, https://doi.org/10.18356/b1710e30-en.
World Bank, 2021. World Bank Data [online] Data.worldbank.org. Available at: <https://data.worldbank.org/
> [Accessed 22 April 2021].
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USE OF SIMULATION TOOLS FOR THE PARAMETRIC CALCULATION
OF A BIOGAS PLANT
1. INTRODUCTION
The publication presents the concept of developing a simulation model of a hybrid system
based on the cooperation of renewable energy sources operating in energy self-sufficient farms. The
simulation analysis can be used to study an energy hybrid consisting of an agricultural biogas plant
(agrogas plant) and a photovoltaic farm. In the simulation process, modern software will be used to
optimize the analyzed integrated energy processes and to visualize these processes in 3D/2D
technology.
Agricultural biogas plants perfectly fit into each of the four contemporary economic
concepts, which are: sustainable development, bioeconomy, green economy and the circular
economy. The operating biogas plant implements the key assumptions of all four concepts, allowing
for the useful management of organic waste, which significantly reduces the comfort of people's
life. Biogas plants produce electricity and heat necessary to function in the modern world without
significantly harming the natural environment, using renewable resources. They also reduce
environmental pollution caused by the use of non-sanitized natural fertilizers. Biogas plants are also
one of the elements of self-sufficiency at the local level (Iwaszczuk N., Szyba M., Iwaszczuk
A.,Yakubiv V. – 2019), (Weiland P – 2010).
By building an agro-gas plant on the farm, you can reduce the costs of building the
installation by using the existing tanks and electrical connections. The revenues related to the use of
own electricity, heat and digestate are also increasing.
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2. REVIEW OF READY TO USE ONLINE CALCULATORS ON THE MARKET
FOR THE CALCULATION OF BIOGAS PLANTS
Currently, there are tools on the market to simulate the processes related to the production
and exploitation of biogas, which allow you to calculate the profitability of a biogas plant. These are
mostly online calculators which, after data input, generate results for inserted parameters.
One of the popular calculators is "KTBL Wirtschaftlichkeitsrechner Biogas"
(https://daten.ktbl.de/biogas/startseite.do). This calculator is a tool for the pre-planning of a biogas plant.
It allows calculating of the economic profitability of the installation based on the amount and type of
available substrates. The calculation also includes the method of using biogas – e.g. generating
electricity and heat in the cogeneration process or supplying biomethane to the gas network. Also, the
type of cogeneration engine can be specified. The model is generated on the basis of defined boundary
conditions, characteristic values, and calculation algorithms. The generated results include the
parameters of the fermentation process, dimensions of the reactors, amounts of biogas produced,
amounts of electricity and heat, operating costs, as well as information on the digestate.
Another example is the calculator from "biogas world" (https://www.biogasworld.com/biogascalculations/). It works similar to the previous calculator, except that you can refine digestate use,
digestor type, contamination, and costs for diesel, electricity, and biomethane. The result is an estimated
amount of biogas, electricity, heat, digestate, greenhouse gases produced, as well as potential annual
revenues and estimated investment costs.
The "BioEnergy Farm" calculator (https://tool.bioenergyfarm.eu/index.php) mainly takes
into account animal faeces for its calculation. First, you select the type of herd and enter data on the
number of animals. Different origin substrates can be selected as co-substrates. The value of
subsidies possible to obtain from European funds and government funding programs for renewable
energy sources (RES) and the current energy consumption on the farm are also introduced. The
result of the calculation is the operating parameters of the biogas plant and the financial balance
with the payback period.
3. DISADVANTAGES AND ADVANTAGES OF CALCULATORS
The described on-line calculators operate on similar calculation algorithms and boundary
conditions. These are convenient tools for quick and initial biogas plant analysis "in a few clicks".
The models take into account the main parameters, such as the types and amount of substrates and
the way the obtained biogas is used. The user is only required to select individual options and enter
the estimated values of selected parameters. However, it is difficult to determine the degree of
accuracy of such calculations for individual cases. The results of the analysis will not always be
consistent with the actual ones, which is influenced by the limited number of variables that can be
included in the calculations. The available biogas calculators help in the initial estimation of the
possibilities of biogas production on the farm, but they do not take into account many important
parameters.
4. DESCRIPTION OF THE CONCEPT OF SIMULATION TOOLS USAGE (AS
TOOLS FOR PARAMETRIC SIMULATION OF THE BIOGAS PLANT)
Simulation is one of the methods of quantitative analysis of decision problems, the main
advantage of which is the ability to evaluate solutions without the need to implement them in the
market reality (Sarjusz-Wolski, 1998, p. 131). Simulation methods in comparison with analytical
methods are characterized by notable complexity and the necessity of identifying many modeled
areas, but they allow for more accurate results. They make it simple to adjust model parameters and
test the concept before putting it into action. The crucial element of simulation research is the
construction of a model reflecting the entire system or its individual processes following the
adopted research objective. The model is created graphically or by entering codes. The execution of
computational experiments is a result of the simulation model's construction. The model is
subjected to changing conditions in order to assess the functioning of the tested system.
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The procedure for conducting simulation experiments of processes includes the following
stages:
1. Defining the problem and formulating research hypotheses.
2. Determining the assumptions and limitations for the simulation model.
a) Collection of actual data,
b) Defining the range of input and output variables,
c) Analysis of production processes procedures.
3. Construction (modification) of the simulation model.
4. Planning of simulation experiments and verification of research hypotheses.
5. Conducting research using computer simulation.
6. Analysis and evaluation of the results.
The simulation model is built for a specific purpose, therefore its structure should be conditioned
in a way that enables its achievement. The complexity of the real system mapping should be determined
at the stage of assumptions for building the simulation model (Negahban A., Smith J., 2014). A
correctly built simulation model is a convenient and flexible tool that can be used both before, during
and after building a real system. Very important in the model building process is the preparation of a
system description and its evaluation (Waters D., 2001). Creating a simulation model requires extensive
experience and knowledge of the modeled systems and the ability to use tools for computational
simulation of processes (Ehrenberg C., Zimmermann J., 2012, Nandagawe S., Sarmah S., 2009).
The use of a discrete event modeling and simulation tool to develop a simulation model of a
parametric biogas plant will allow the calculation (depending on the input parameters):
a) the amount of electricity and heat obtained in a given period of time,
b) the size of the storage tanks for raw material and semi-finished products,
c) size of the heat storage tank,
d) carrying out computer experiments and analyzing their results.
e) verification of the model will be based on data from the farm.
Building a model requires specifying the details of the model, selecting objects, their
number and interrelationships. Models built with the use of a simulation tool allow you to conduct
experiments and analyze scenarios.
5. SUMMARY
The advantage of an agro-gas plant is the ability to store biogas and use it for electricity
production at a convenient time. The possibility of storing biogas is a very important element of the
entire hybrid installation because currently, the main problem in the existing independent (island)
energy systems is the possibility of efficient storage of the energy medium. In this analyzed
installation, this problem will be solved by a biogas storage facility.
The amount of electricity produced from biogas may not meet the farm's demand, but then it
can be supplemented with electricity from photovoltaic panels. Such a hybrid system will make it
possible to become independent from electricity supplies from the nationwide grid. The sale and
purchase of energy from outside should be incidental, associated with service work or random
phenomena. Attention should also be paid to a very important feature of the operation of such an
integrated hybrid installation in the process of protecting the Earth's natural environment against the
destructive effects of methane.
Another advantage of the technology used is heat, which can be used directly for the thermal
comfort of buildings or for heating an indirect medium that is a heating or heat storage medium.
This would require the construction or expansion of infrastructure and heating systems and periodic
replenishment of the factor, however, as in the case of electricity, production and individual farms
would significantly increase energy self-sufficiency in terms of heat.
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In order to optimize the selection of biogas plant parameters, online calculators based on
analytical models can be used. However, for the individual selection of parameters for a given farm and
its environment (e.g. heat and electricity consumers), it is advisable to use modern simulation tools.
1. Iwaszczuk N., Szyba M., Iwaszczuk A.,Yakubiv V. (2019) – “Production of agricultural biogas from
waste – an element of socially responsible actions in the food sector”. Acta Innovations. 52-62.
10.32933/ActaInnovations.33.5.
2. Weiland P.- “Biogas production: current state and perspectives“ – Applied microbiology and
biotechnology, 2010 – Springer
3. Website: "KTBL Wirtschaftlichkeitsrechner Biogas" https://daten.ktbl.de/biogas/startseite.do
4. Website: „Biogasworld” https://www.biogasworld.com/biogas-calculations/
5. Website: „BioEnergy Farm” https://tool.bioenergyfarm.eu/index.php
6. Ehrenberg C., Zimmermann J.,Simulation-based optimization in make-to-order production: scheduling for
a special-purpose glass manufacturer. In: Proceedings of the 2012 winter simulationconference, str. 1–12, 2012r.
7. Nandagawe S., Sarmah S. P., Development and application of a simulation model for throughput
improvement in the melting shop of a steel plant, International Journal of Operational Research, vol. 6(2), str. 267–81,
2009r.
8. Negahban A., Smith J. S.,Simulation for manufacturing system design and operation: Literature review
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PRICING ANALYSIS IN UKRAINE
Today, pricing plays an important role in the development of the economy. Price is an
economic category used to express a measure of the cost of a product. The price formation process
is an important element in the market. Only an equilibrium price will ensure the perfect balance
between supply and demand.
In the world, price regulation is carried out by the market, state governments and nongovernmental organizations. Each country chooses for itself the level of state intervention in the
economy. The ideal pricing regulator is the free market, which ensures market equilibrium.
Ukraine today is on the way to free market relations and partial state intervention is
necessary. The main functions of the state include preventing monopolization of markets, ensuring
optimal taxation, curbing inflation, social protection of the population and monitoring the
environmental situation [1]. Although the state policy of our country is not perfect, it is gradually
developing. The basic principles of pricing policy and the principles of setting and regulating prices
are set out in the Law of Ukraine "On prices and pricing" [2].
The main problem of pricing in Ukraine is the monopolization of markets. Of course,
monopoly is also found in other countries, but only in certain industries. In Ukraine, monopoly
exists in all sectors, this is one of the consequences of the Soviet Union.
Monopoly is a complete lack of competition. The monopolist controls his own sector and
sets the prices of goods himself. Usually, these prices are much higher than market prices.
One of the tools for controlling the emergence of monopolies in the market is the
Antimonopoly committee of Ukraine (AMCU). The main functions of the AMCU are: state control
over compliance with the legislation on the protection of economic competition; prevention,
detection and suppression of violations of the legislation on the protection of economic competition
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and promotion of fair competition [3]. The main law that should regulate the spread of monopolies is the
Law of Ukraine "On the protection of economic competition"[4]. This tool has been implemented for
quite some time, but unfortunately, it does not function properly. Monopolies and oligopolies were, are,
and continue to exist. It is necessary to introduce tougher pressure on monopolies in order to make their
existence not profitable, and eventually completely eliminate them.
Analyzing the state of pricing, we see that pricing in Ukraine is not perfect and requires changes.
The main problem is monopolies in all spheres. The main direction of the Government of Ukraine's
policy should be the policy of demonopolization. Our country also needs to improve the legislative
framework. Only when there is free competition in the market in Ukraine will prices be balanced.
1. Shkvarchuk L.O. Tsiny i tsinoutvorennya URL: studmed.ru/shkvarchuk-lo-cni-cnoutvorennya-navchalniyposbnik_3b78217.html
2. ZAKON UKRAYINY Pro tsiny i tsinoutvorennya URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/t125007?an=26
3. Holovna Antymonopol’nyy komitet Ukrayiny URL: https://amcu.gov.ua/
4. Pro zakhyst ekonomichnoyi konkurentsiyi URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text
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ECONOMIC ASPECTS OF VARFARIN AND RIVAROXABAN
FOR PREVENTION OF ISCHEMIC STROKE
Everyone wants to be in good health, but no one is safe from its deterioration. And although
it is believed that "health is priceless", it is almost impossible to establish its true price. However,
most often the cost parameters (price) of health are updated in the context of the amount of money
needed directly for the prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of specific diseases. At
the same time, doctors usually try to choose drugs that have a relatively better medical effect and a
reasonable price, thereby optimizing the medical effectiveness and efficiency of this process.
Currently in Ukraine, one of the most common diseases is supposed to be diseases of the
circulatory system (about 2 million newly registered patients are recorded annually) [1], including
about 150 thousand people suffering from stroke [2], a significant proportion of cases of which have
a thromboembolic origin. Because it is known that it is easier (and usually cheaper) to prevent a
disease than to cure it, special attention should be paid to preventive measures. It should be noted
that for the prevention of tromboembolic stroke, according to current clinical protocols [3], traditionally
used warfarin, while the American researchers [4], it is more appropriate to use rivaroxaban.
Therefore, the study of economic aspects of taking these drugs for the prevention of ischemic stroke
becomes relevant.
The studies involved calculating the cost of a course of ischemic stroke prevention using
these drugs. Thus, in particular, when using warfarin (dosage 5 mg / day) costs are UAH 180 per
month (including the analysis of INR every 4 weeks), and rivaroxaban (20 mg / day) – UAH 910
per month. At the same time, as it turns out, there is an almost identical medical effect from the use
of these drugs as a means of preventing ischemic stroke. At the same time, according to Dejan
Milentijevic et al., The cost of long-term treatment and rehabilitation of thromboembolic ischemic
stroke, which arose as a complication of persistent atrial fibrillation, is only about 17% lower with
prophylactic treatment with rivaroxaban compared with warfarin [4]. The latter statement forces to
initiate additional studies to reconcile the parameters of the current and delayed medical effect with
the costs associated with the use of these drugs.
343

Finally, it should be noted that currently in Ukraine in the prevention of ischemic stroke, a
relatively better ratio of price and medical effect is inherent in warfarin; however, if the domestic
price of rivaroxaban can be significantly reduced, this drug will be the mainstay in the prevention of
tromboembolic stroke. Further scientific research should be devoted to the development of
theoretical provisions and practical recommendations aimed at improving state regulation of drug
prices and public management of the development of health care in general.
1. State Statistics Service of Ukraine. Official site. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ (access
date: 10.04.2021) [UA]
2. Ministry of Health of Ukraine. Official site. URL: https://moz.gov.ua/article/news/u-2020-roci-likuvannjagostrogo-mozkovogo-insultu-e-prioritetom-v-programi-medichnih-garantij... (access date: 10.04. 2021) [UA]
3. Ukrainian medical journal. Official site. URL: https://www.umj.com.ua/article/139210/fibrillyatsiyapredserdij-rekomendatsii-2019-goda (access date: 10.04. 2021) [UA]
4. DejanMilentijevic, JenniferH.Lin, Yen-WenChen, EmilyKogan, Shubham Shrivastava, ErikSjoeland &
MarkAlberts. Healthcare costs before and after stroke in patients with non-valvular atrial fibrillation who initiated
treatment with rivaroxaban or warfarin. Journal of Medical Economics. 2021. Vol. 24. Issue 1. R.212–217, DOI:
10.1080/13696998.2021.1879563
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EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Last year (2019), the UN General Assembly recognized education for sustainable development
(SDR) as a model for rethinking learning to achieve the goals of sustainable development [1]. The
SRF reevaluates what we learn, where we learn and how we learn, and develops knowledge, skills,
values, and attitudes that enable students to make informed decisions and actions about global
issues such as the climate crisis. This enables students of all ages to change their way of thinking
and work towards a sustainable future. The SRF addresses the content of education in such a way
that curricula include the study of environmental integrity, economic viability and how to work
towards a just society. But it also reevaluates teaching methods and outcomes to form critical,
responsive students who can work together to solve problems and act in local and global
emergencies. SRF is a key factor contributing to all 17 sustainable development goals, but can also
be key to preparing the world for future crises, such as COVID-19. The pandemic has shown us the
importance for people and society of being able to respond quickly to unexpected risks. This
involves the ability to understand complexity, anticipate different scenarios, negotiate trade-offs, be
prepared to act quickly on the basis of limited information, and work together to find the best
solutions. A recent UNESCO study found that countries place strong emphasis on cognitive learning
over socio-emotional and behavioral learning, which are key tools for student empowerment and
change. It is important to ensure that education provides students with the tools to address the
present and the future, tackle the climate crisis and transform society.
The COVID-19 pandemic has caused various changes in life. One of the sectors that has
been hit hard is higher education, and more specifically student exchange. COVID-19 has
unprecedentedly disrupted education around the world. Millions of students have been unable to
continue their education in schools, universities, vocational schools and adult education programs.
Many governments have responded to the urgent need to provide students with online and distance
learning opportunities. Virtual lessons, homework materials and education via TV and radio or
space were distributed. These efforts have been significant and undoubtedly very challenging for
many governments, faculty and students, as they have required a reshuffle not only of service
delivery mechanisms but also of roles and responsibilities.
According to UNESCO, on April 1, 2020, schools and institutions of higher education (HEIs)
were closed in 185 countries, affecting 1,542,412,000 students, which is 89.4% of the total number
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of enrolled students. On May 7, schools and HEIs were still closed in 177 countries, covering
1,268,164,088 students, representing 72.4% of the total number of students enrolled.
Various organizations, such as the International Institute of Education (IIE) in the United
States or the European Association for International Education (EAIE), the International Association of
Universities (IAU) and the Erasmus Student Network (ESN), have participated in separate studies
to understand the impact of COVID-19 on communities. which they directly support. According to
these surveys, the following issues were addressed:
– impact on student exchange. When asked about the impact of COVID-19 on the
international level, 53% of higher education institutions answered that foreign students
are based in their educational institutions and 43% of their students find themselves in
foreign institutions;
– canceled mobility. 30% of freelancers answered that all their mobility was canceled and
47% of freelancers answered that student exchanges were canceled with some countries,
while 25% of students claimed that their mobility was canceled;
– connection between higher education institutions and students. They were asked whether the
HEIs had the appropriate infrastructure to communicate with students, and 97% of higher
education officials confirmed that they had done so. However, the fact that the appropriate
infrastructure is available does not say anything about the effectiveness of communication.
Analyzed more detailed information on the availability of information on health measures;
availability of information in English; and on the availability of travel restriction
information. These results mean that the HEIs are really trying to make communication with
their students effective, and that in most cases the flow of information is good. However,
there is a small percentage of free economic zones where these efforts are not effective. In
these free economic zones there is a need to reconsider the method of information delivery
in terms of content, language and technical platforms used;
– the need to adapt teaching methodologies due to the impossibility of conducting
presentation classes. Therefore, online teaching and learning has played an important
role in higher education in recent months. Eighty-five percent of international students
who responded to the survey said that presentation classes had been completely or
partially replaced by online methodologies. In addition, 12% of respondents who
completely dropped out of school developed solutions for teaching and learning, for
example, using online methodologies and self-study tools;
– the need to support students more holistically not only at the academic level. 42% of
freelancers stated that contingency plans had been developed in partner institutions
abroad, 34% in domestic universities and 23% had no contingency plans in their
institutions or in partner institutions abroad. Although most higher education institutions
have responded positively to the support they provide to students, the lack of action
plans in almost a quarter of HEIs can have a negative impact on students' experiences. It
is very important that educational institutions do not allow students to feel abandoned
without the support of institutions;
– finding the right balance between face-to-face and online learning, between physical
mobility and "virtual exchange". It is necessary to provide a safe environment on
campus for all students (including international students), which will require more effort
on the part of both freelancers and students. International mobility will require more and
possibly different support from higher education institutions. Therefore, more than ever,
it is necessary for freelancers and students to work closely together to find solutions to
provide the current and next generation of students with the same, if not better, learning
opportunities than previous generations of students [2].
This leads to the conclusion that despite difficulties in adapting to a completely different
teaching methodology, the higher education sector has demonstrated a reactivity to find solutions to
challenge the pandemic and to continue teaching and learning. It remains to be seen how the quality of
education is affected by the transition from personal to online teaching, especially when the situation
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changes from crisis management to a new normal for the new school year. It will be important to study
this change in more detail both from universities and from the students' point of view.
1. IAU
–
COVID-19
Global
Impact
Survey.
URL
https://www.iauaiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf
2. COVID-19: Higher Education challenges and responses – IAU [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://www.iau-aiu.net/COVID-19-Higher-Education-challenges-and-responses#SURVEY REPORTS
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ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В МИТНИХ ОРГАНАХ
ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Для забезпечення сталого розвитку економіки України важливо подолати корупцію в
митних органах. Корупція є широко поширеною проблемою в Україні [4]. У 2020 році
в Індексі сприйняття корупції міжнародної організації Трансперенсі Інтернешнл Україна
зайняла 117-те місце зі 180 країн, що досліджувалися (прогрес 9 місць за рік) [2]. У 2012 році
міжнародна аудиторська компанія Ernst & Young ставила Україну в трійку найбільш корумпованих країн світу разом з Колумбією та Бразилією [3].
На сьогодні корупція в Україні є доволі складним та диверсифікованим явищем з
різноманітними формами та проявами. Незважаючи на значні зусилля останніх років, корупція в органах, які здійснюють політику держави в митній сфері, не просто не здає свої позиції, а, навпаки, активно процвітає та збільшує свої масштаби. Причому подолати це явище
шляхом застосування лише правових методів неможливо, оскільки для цього необхідно
змінити характер суспільних відносин та менталітет.
Останнім часом корупцію вивчають не тільки юристи, соціологи, психологи, інші
галузеві вчені. Це явище виступає окремим об'єктом впливу внутрішньодержавної політики.
Неефективне управління митними органами в країні негативно вплинуло на цю
проблему, яка має катастрофічні наслідки з точки зору національної безпеки та державних
фінансів. Податки, зібрані через митні органи, складають значну частку державних доходів,
тому втрати, викликані шахрайством і корупцією в митних органах, є все більш важливими.
Перш ніж детально дослідити проблематику боротьби з корупцією в митних органах,
слід розглянути поняття «корупція» та визначити його сутність.
Закон України «Про запобігання корупції» визначає корупцію як використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень
чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття
такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або,
відповідно, обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у
частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним
особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей [4].
М. І. Мельник стверджує, що корупція – це протиправна діяльність, що полягає у
використанні посадовими особами своїх прав і можливостей з метою одержання особистої
вигоди [5]. В. І. Франчук та Ю. А. Коміссарчук вважають корупцію використанням службового становища посадовими особами для надання за винагороду різного роду матеріальних
благ, пільг, послуг або інших переваг [8].
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О. В. Терещук розглядає корупцію як протиправне діяння публічних службовців,
спрямоване на особисте збагачення, та як стійкий зв’язок представників владно-управлінських структур зі злочинним середовищем і сприяння йому у протизаконній діяльності
шляхом використання наданих їм державою повноважень [7]. Такої ж точки зору дотримується С. Я. Петрашко, який вважає корупцію протиправною діяльністю публічних службовців у державному або приватному секторах, що проявляється в порушенні покладених на
них посадових обов’язків та має на меті отримання особистих благ або задоволення інтересів
третіх осіб [6].
На підставі проведеного аналізу наукових та публіцистичних праць можна визначити
основні причини корупції, які не лише дозволяють поширюватись неофіційним відносинам
між приватним сектором та працівниками митних органів, але і чинять перешкоди розвитку
сприятливого бізнес-середовища в Україні, а саме:
– відсутність єдиної стратегії розвитку малого та середнього бізнесу, низький рівень
управління в митних органах, що створює такі умови, за яких єдиний можливий
шлях наповнення бюджету – це встановлення якомога вищих платежів для
суб’єктів ЗЕД при проходженні митних процедур. Це змушує останніх вдаватись
до неофіційних відносин з метою зниження вартості товару чи корегування інших
характеристик товару (вага, об’єм, код товару тощо);
– лобізм при спрощенні проходження митних процедур та у зменшені фінансових
навантажень для великих промислових груп, для «обраних» компаній. При цьому
відбувається ускладнення умов для компаній, які не мають «прикриття» з боку
представників місцевих та центральних органів влади, єдиний вихід відмовитися
від своєї діяльності – сплачувати неофіційні платежі з метою заниження митної
вартості товару;
– складна процедура оскарження дій працівників митних органів. У випадку, коли
митниця не підтверджує фактурну вартість товару і зобов'язує суб’єктів ЗЕД
оформити товар за значно вищою митною вартістю, останній має право оскаржувати встановлену митницею митну вартість товару, але процедура митного контролю не буде завершена, допоки підприємство не отримає рішення на свої запити.
У такій ситуації підприємці змушені вдаватися до неофіційних відносин, адже
вартість простою вантажу на території митниці обійдеться компаніям набагато
дорожче;
– низький рівень бізнес-культури, що став очевидним за відсутності усталеної
бізнес-практики та дотримання бізнес-правил «fair play» (правил чесної гри). У
результаті виникають неофіційні відносини в митній сфері.
Профілактика та протидія корупції в системі митних органів здійснюється відповідно уповноваженими органами, що в своїй сукупності складають систему інститутів, діяльність яких спрямована на боротьбу з корупцією в державній митній службі. До вказаних органів, відповідно до чинного законодавства слід віднести: Національне антикорупційне бюро
України; Національне агентство з питань запобігання корупції; Департамент протидії митним правопорушенням та контрабанді; міжвідомчі мобільні групи.
1. Ukrainians Pessimistic about Country's Future; Confidence in Political Leaders Falling Архівовано 11
жовтень 2011 у Wayback Machine., International Foundation for Electoral Systems (September 13, 2011) – Режим доступу
:
https://web.archive.org/web/20111011200223/http://ifes.org/Content/Publications/Press-Release/2011/UkrainiansPessimistic-about-Countrys-Future-Confidence-in-Political-Leaders-Falling.aspx.
2. CPI-2018: Україна знову гірше всіх сусідів, окрім РОСІЇ. ТІ Україна. 29.01.2019. – Режим доступу :
https://ti-ukraine.org/news.
3. Ernst & Young’s 2012 Global Fraud Survey Highlights Significant Challenges in Dealing with
Corruption and Bribery Risks – Режим доступу : https://www.anti-corruption.com/2572866/ernst-and-young-s-2012global-fraud-survey-highlights-significant-challenges-in-dealing-with-corruption-and-bribery-risks.thtml.
4. Про запобігання корупції: Закон України № 1700-VII від 14 жовт. 2014 р. Верховна Рада України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/1700-18
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5. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії)
: монографія / М. І. Мельник – К. : Юрид. думка, 2004. – 400 с.
6. Петрашко С. Я. Міжнародно-правовий механізм протидії корупції : автореф. дис. … канд. юрид.
наук : спеціальність 12.00.11. – Київ, 2012. – 20 с.
7. Терещук О. В. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення : дис. … канд.
юрид. наук : спеціальність 12.00.07. – Одеса, 2000. – 177 с.
8. Франчук В. І. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження / В. І. Франчук, Коміссарчук Ю.
А., В. Ю. Прокопенко та ін. ; кер. авт. кол. І. О. Ревак. – Л. : ЛьвДУВС, 2011. – 220 с.
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РОЛЬ МИТНОЇ СИСТЕМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
На сучасному етапі концепція сталого розвитку є одним із ключових викликів у світі,
імплементація котрої повинна забезпечуватись суб’єктами усіх рівнів. Ключову роль у
реалізації цілей сталого розвитку відіграє митна система країни. Так, на початку 2021 р.
Всесвітня митна організація закликала митні органи усіх держав світу пропагувати сталий
розвиток для суспільства, добробуту та цілої планети [1].
Слід зазначити, що цілі сталого розвитку іманентно закладені у виконуваних митними
органами базових функціях. Адже сервісна функція митних органів спрямована на спрощення митних і торговельних процедур для законослухняного бізнесу з метою активізації міжнародної торгівлі як бази економічного зростання країни. Безпеково-контролююча функція
митної системи передбачає захист держави та її громадян від небезпечної та неякісної
продукції, котра становить загрозу для здоров’я та життя людини. Фіскальна функція митниці націлена на наповнення державного бюджету митними платежами з метою фінансування
пріоритетних напрямів розвитку країни.
Якщо співставити цілі сталого розвитку до 2030 р. та функції митної системи, то
можна простежити чітку кореляцію. Так, перша ціль сталого розвитку щодо подолання бідності забезпечується митними органами через реалізацію фіскальної й сервісної функцій.
Щодо другої, третьої, шостої, сьомої й тринадцятої цілей сталого розвитку, то слід зазначити, що митниці взаємодіють із низкою контролюючих органів на кордоні. Така співпраця
повинна забезпечувати відповідність товарів у міжнародних ланцюгах постачання визначеним нормам безпеки, якості та санітарії задля охорони здоров’я суспільства та навколишнього середовища. Четверта ціль сталого розвитку реалізовується митними органами через
надання якісних освітніх послуг для митних фахівців шляхом застосування прогресивних
навчальних інструментів. П’ята та десята цілі сталого розвитку забезпечуються митними органами через надання рівного доступу до здійснення міжнародної торгівлі для представників
різних спільнот із різних країн. Щодо восьмої цілі сталого розвитку, то митні органи забезпечують активізацію міжнародної торгівлі і таким чином сприяють створенню додаткових
робочих місць та прогресивному розвитку економіки країни. Дев’ята ціль сталого розвитку
досягається митними органами через охорону прав інтелектуальної власності, оперативне
митне оформлення імпортної сировини і матеріалів для забезпечення безперебійного промислового виробництва в країні, а також наповнення державного бюджету митними платежами у цілях фінансування розвитку інфраструктури. Одинадцята ціль сталого розвитку
реалізовується митницями шляхом боротьби з контрабандою та різними видами митних
правопорушень у контексті забезпечення справедливої конкуренції на місцевих ринках,
захисту жителів міст від неякісної та небезпечної продукції тощо. Дванадцята ціль сталого
розвитку втілюється у безпеково-контролюючій функції митних органів шляхом недопуще348

ння потрапляння на ринки країни небезпечної чи неякісної продукції. Щодо чотирнадцятої та
п’ятнадцятої цілей сталого розвитку, то митні органи ведуть боротьбу із незаконним
переміщенням через кордон усіх об’єктів флори та фауни, що знаходяться під загрозою.
Шістнадцята ціль сталого розвитку досягається митними органами через боротьбу із контрабандою та різними видами митних правопорушень, а також притягнення до відповідальності
винних осіб. Сімнадцята ціль сталого розвитку забезпечується митними органами шляхом
взаємодії із бізнесом, широким спектром профільних організацій, державними органами
влади, міжнародними організаціями [2].
1. The International Customs Day 2021 / The World Customs Organization. URL:
http://www.wcoomd.org/en/about-us/international-customs-day/icd-2021.aspx
2. Customs’ role in achieving Sustainable Development Goals / The World Customs Organization. URL:
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-in-brief/sdgs2018.pdf?db=web
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СТАН ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ МІЖДЕРЖАВНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ
З ОБЛАСТЕЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Індикатори масштабності та тривалості української трудової міграції, які пронизують
майже усі сектори національної економіки, не можуть залишатися поза увагою експертів,
аналітиків, зокрема учених міграціологів. Їх інтерес фокусується передовсім на зовнішній
міграції, оскільки вона стала відігравати важливу роль у процесах розвитку досліджуваних
областей Карпатського регіону України. По-перше, вона чинить відчутний економічний
ефект впливу на якість життя місцевого населення через перекази трудових мігрантів та
активну прикордонну торгівлю. По-друге, міграція негативно впливає на демографічну ситуацію регіону, спричиняючи відтік за кордон передовсім молодого працеактивного населення, а отже змінює його екістико-поселенську структуру. Зовнішні міграції в Карпатському
регіоні за останні роки набувають все більших обсягів, включно зі зміною вектора спрямування, та загалом виявляють свої особливості та специфіку.
Незважаючи на позитивну динаміку в значеннях показників, які характеризують
міграційну ситуацію, області Карпатського регіону порівняно з загальною тенденцією в
Україні залишаються менш міграційно привабливими для іноземців.
Сальдо міждержавної міграції областей Карпатського регіону визначається приблизно
нульовим показником. Протягом 2010-2019 рр. кількість населення в результаті міжнародної
міграції зросла лише на 9,3 тис. осіб, у той час як в Україні – на 207 тис. осіб [1].
У загальній структурі міграційних потоків населення Карпатського регіону міжнародна міграція за обсягами значно поступається міжрегіональній та внутрішньорегіональній.
Так, у 2010-2019 рр. частка мігрантів, що офіційно прибували з-за кордону у області
Карпатського регіону, була незначною і коливалася в межах від 2,9 % у 2010 р. до 9,0 % у
2012 р. Середній рівень прибуття міждержавних мігрантів (5,2 %) перевищує інтенсивність
їх вибуття (3,8 %). Серед досліджуваних регіонів варто виділити Закарпатську область, де
частка виїзду мігрантів за кордон у 2010-2019 рр. удвічі перевищувала рівень прибуття.
Примітно, що більшість адміністративно-територіальних одиниць областей Карпатського регіону непривабливі для потенційних мігрантів, так як, сальдо зовнішньої міграції у 45
з 80 досліджуваних територій фіксувало від’ємні значення у 2016-2019 рр. Найбільшими
центрами тяжіння міжнародних іммігрантів традиційно виступали обласні міста Ужгород,
Чернівці, Львів, та Івано-Франківськ. Сукупно у цих містах за період 2016-2019 рр. кількість
населення зросла майже на 3 тис. осіб Порівняно високі додатні значення коефіцієнтів
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міждержавної міграції припадали також на прикордонні райони Чернівецької області з
Молдовою та Румунією (Кельменецький, Сокирянський, Новоселицький, Герцаївський – по
69, 59, 40 та 31 особі у розрахунку на 100 тис. населення відповідно у 2016-2019 рр.). Очевидно,
що Карпатський регіон, маючи вдале георозташування відіграє роль транзитної зони для Афрота Азійсько-Європейської міграційної системи. Відтак, частина іммігрантів, в тому числі нелегальних, осідала на прикордонних територіях саме цих районів. Серед адміністративно-територіальних одиниць Карпатського регіону з від’ємним міграційним приростом значно вирізняється
Закарпатська область, у якій у всіх районах в 2016-2019 рр. фіксувалось негативне значення
сальдо міграції, а найбільш від’ємні – припадали на прикордонні території з Угорщиною та
Словаччиною (Берегівський та Ужгородський райони) [2,3,4,5].
Міжнародна міграція, змінюючи екістико-поселенську структуру населення впливає
на статевовіковий розподіл місцевих мешканців. Результати аналізу офіційних даних про
міжнародну міграцію Карпатського регіону за статтю засвідчили переважання чоловіків серед іммігрантів та емігрантів. Кількість чоловіків, що прибули з-за кордону, вдвічі перевищувала чисельність жінок. Тоді як серед емігрантів – обсяги чоловічої міграції на третину
вищі за жіночу. Зокрема, у 2016-2019 рр. з-за кордону до Карпатського регіону прибуло 4,3
тис. жінок та 8,2 тис. чоловіків, тоді як виїхало за кордон – 4,6 тис. та 6,2 тис. осіб жіночої та
чоловічої статі відповідно.
Розподіл міжнародних мігрантів за віком дозволив виявити вікові особливості щодо
міграційної поведінки населення. Понад 40 % переселенців з-за кордону здійснюють процес
міграції у студентському віці 17-22 років, що підтверджує тезу про освітню привабливість
великих міст Карпатського регіону для іноземців.
Водночас віковий розподіл виїздів більш рівномірний та дещо зміщений у бік
старших вікових груп. Найбільша кількість виїздів за кордон (трохи менше третини)
припадає на молодий працездатний вік 20-28 років. Цей факт можна пояснити як частковим
поверненням іноземних студентів у рідні держави після завершення навчання, так і трудовою
міграцією місцевого населення Карпатського регіону за кордон. Варто відзначити, що
впродовж економічно активного віку 25-40 років частка тих мігрантів, що виїхали за кордон,
переважає над тими, хто переїхав на постійне місце проживання з-за кордону.
Детальний аналіз показників міграції за країнами-походження емігрантів та іммігрантів
дозволив визначити топ-10 країн реципієнтів і донорів для областей Карпатського регіону.
За географічним принципом у 2016-2019 рр. найбільша кількість емігрантів з
Карпатського регіону припадала на США (1684 особи), Угорщину (1467 осіб). До країн, які
користуються попитом серед мігрантів областей Карпатського регіону, належать традиційні
для трудової міграції держави центральної та західної Європи: Німеччина (815 осіб), Чехія
(761 особа), Польща (760 осіб), Іспанія (219 осіб).
Імміграційні потоки переселенців до Карпатського регіону в 2016-2019 рр. були
спрямовані здебільшого з менш розвинених та перенаселених регіонів Африки та Азії. Серед
лідерів варто відзначити Індію (3199 осіб) та Єгипет (554 особи) [2, 3, 4, 5].
Такі результати дозволяють зробити висновок, що Карпатський регіон залишається
привабливим для освітніх мігрантів з країн третього світу (Індії, Єгипту, Нігерії, Йорданії). З
іншої сторони, Карпатський регіон характеризується значним потенціалом до еміграції.
Несприятлива економічна ситуація та географічна близькість до країн Європейського Союзу
сприяє збереженню тенденцій міграції населення до більш економічно розвинених країн.
1.
2.
3.
4.
5.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Головне управління статистики у Закарпатській області. URL: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/
Головне управління статистики в Івано-Франківській області. URL: http://www.ifstat.gov.ua/
Головне управління статистики у Львівській області. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/
Головне управління статистики у Чернівецькій області. URL: http://www.cv.ukrstat.gov.ua/
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РОЛЬ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
(НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Україна сьогодні є однією з тих країн, які потребують зміни основних векторів політики як на загальнодержавному, так і на регіональному та місцевому рівнях відповідно до
сформованої моделі сталого розвитку, в основу якої покладено забезпечення реалізації невід'ємних прав людини. Проте вже зараз ми можемо відстежити як на регіональному рівні
відбувається така трансформація.
Погоджуємось з думкою Висоцької О.В., яка визначає, що ідея сталого розвитку
будується на розумінні такого складного явища як сталість, що передбачає здатність системи
зберігати довгострокову рівновагу при наявності зовнішніх впливів [1, с. 8]. Ураховуючи
зазначене, уже на етапі формування регіональної політики суттєве значення має визначення
чітких цілей і шляхів їх реалізації з одночасним урахуванням усіх можливих ризиків і загроз.
Необхідно враховувати, що сталий розвиток орієнтується насамперед на людину та поліпшення якості її життя, а забезпечити це можна лише в умовах екологічно безпечного та сприятливого соціально-економічного середовища.
Пропонуємо на прикладі Сумської області проаналізувати роль освіти для сталого
розвитку територіальних громад. На регіональному рівні формування політики якнайкраще
відстежується в Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки,
відповідно до якої визначено місію Сумської області, зокрема забезпечити високу якість
життя в умовах розвитку конкурентоспроможності та інноваційної економіки на засадах
переваг та особливостей регіону [2]. Оскільки у загальнотеоретичному контексті поняття
сталого розвитку передбачає узгодженість екологічного, економічного та соціального
аспектів розвитку суспільства, що сприяє забезпеченню високого рівня якості життя людини,
аналізуючи зміст Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки, можна дійти висновку, що документ розроблений і спрямований на забезпечення сталого розвитку області. Для реалізації визначеної місії сформовано оперативні цілі, однією з яких є якісне
життя та комфортні умови для гармонійного проживання жителів у регіоні, а з найважливіших показників якості життя визначено саме рівень освіти населення. Зумовлено це тим,
що саме високий інтелектуальний рівень людського потенціалу окремої територіальної
громади формує якісний кадровий потенціал регіону та у майбутньому може забезпечити
конкурентоспроможність країни в цілому.
Варто звернути увагу, що в умовах децентралізації влади державна політика в галузі
освіти спрямовується на посилення ролі органів місцевого самоврядування, одним із
найскладніших завдань для територіальних громад є здійснення функції ефективного управління освітою, оскільки наявна система освіти не може забезпечити всебічний особистісний
та професійний розвиток населення в кожній територіальній громаді, що є критичним,
оскільки для досягнення цілей сталого розвитку провідним напрямком роботи на усіх рівнях
управління має бути створення та розвиток якісного освітнього простору, що може
комплексно охопити суспільні відносини у соціальній, культурній, економічній, політичній
та екологічній сфері.
Основними завданнями надання освітніх послуг в Сумській області відповідно до
Стратегії [2] визначено забезпечення доступу до сучасної освіти на всіх освітніх рівнях, можливості вибору закладів освіти та здобуття освіти незалежно від місця проживання, підвищення ефективності освітнього процесу, забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням індивідуальних запитів, створення умов для розвитку здібностей учнів з особливими
освітніми потребами. Визначені завдання є досяжними і обгрунтованими для формування
якісного фундаменту у системі забезпечення сталого розвитку регіону. Необхідно враховува351

ти те, що тільки за умови успішної реалізації поставлених завдань у кожній територіальній
громаді є перспектива створити потужну регіональну освітню мережу, що зможе якісно
формувати висококваліфікований кадровий потенціал відповідно до потреб регіону, забезпечуючи його соціально-економічний розвиток.
В умовах децентралізації саме органи місцевого самоврядування, які є засновниками
закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти [3], безпосередньої впливають на успішну реалізацію завдань і вирішення проблем, визначених Стратегією. Зокрема
таких як: наявність малочисельних та малокомплектних шкіл (30,1% від загальної кількості
закладів складають малокомплектні), охоплення тільки частки дітей різними формами
дошкільної освіти; перевантаження закладів дошкільної освіти (103 дитини на 100 місць);
забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти дітей та молоді (окремі територіальні
громади не забезпечують надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти), необхідність
поліпшення матеріально-технічної бази згідно з вимогами освітніх програм і стандартів,
підвищення педагогічного та фахового рівнів працівників закладів, створення сприятливого
освітнього середовища для здобуття освіти всіх рівнів у межах регіону [2].
Відповідно до гл. 36 «Порядку денного на XXI століття» «освіта є фундаментом сталого розвитку» і головним інструментом для створення гуманного, рівноправного та уважного до проблем людини суспільства, в якому кожен індивід повинен мати свою людську
гідність [4]. Погоджуємось із зазначеним та враховуючи, що одним з ключових аспектів у
забезпеченні сталого розвитку є спроможність громади та регіону забезпечити надання освітніх послуг в обсязі, що відповідає потребам населення, для досягнення цілей сталого розвитку, а також те, що визначені Стратегією [2] очікувані результати та індикатори мають вибірковий характер та потребують розширення переліку та конкретизації за кожним із завдань,
вважаємо, що існує нагальна потреба розроблення програм модернізації освіти для сталого
розвитку на регіональному та місцевих рівнях на основі Концепції регіональної системи
освіти для сталого розвитку як основного інструменту, що дозволить визначити більш точні
завдання, шляхи їх реалізації, розробити механізми, критерії та індикатори оцінки їх результативності та ефективності з урахуванням потреб і переваг регіону.
1. Висоцька О. Є. Освіта для сталого розвитку: науково-методичний посібник / О. Є. Висоцька. –
Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011. – 200 с.
2. Стратегія регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichneplanuvannya-regionalnogo-rozvitku/regionalni-strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku/strategiya-regionalnogorozvytku-sumskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky/
3. Закон
України
«Про
освіту»
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
4. Концепція регіональної системи освіти для сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.dea.gov.ua
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ПРІОРИТЕТИ «ЗЕЛЕНОЇ» ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Ефективне управління логістичними процесами є провідним завданням для підвищення конкурентоспроможності всіх країн світу. Особливо для України, так як завдяки
вигідному географічному розташуванню через її територію пролягають важливі транспортні
шляхи. Незважаючи на значущість та потенціал у сфері логістичних послуг, транспортні
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потужності в Україні використовуються недостатньо, інфраструктура та послуги, доступні
вантажовідправникам і постачальникам логістичних послуг, є нижчими від стандартів,
наявних у країнах ЄС [1, с.7]. За даними Державної служби статистики України у 2020 році
викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення
збільшилися на 7,87 відсоткових пункти відносно 2019 року [2]. Це свідчить про гостру
проблему у сфері екології та економіки природокористування, для подолання якої вагомим є
чітке дотримання пріоритетів «зеленої» логістики. Тематика дослідження узгоджується з
резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у сфері економіки сталого розвитку на період до
2030 року, резолюцією Конференції ООН із питань сталого розвитку, що відбувалась у Ріоде-Жанейро в 2012 році, Цілями Сталого Розвитку України на період до 2030 року (затвердженими Указом Президента України №722/2019 від 30.09.2019 року).
У науці напрям «зеленої» логістики з’явився досить недавно, проте його трактування
має багато варіантів. Значну частину головних аспектів охоплює визначення Л. Янбо та
Л.Сонгхьян, відповідно до якого «зелена» логістика – це науковий напрямок, що передбачає
застосування прогресивних технологій логістики і сучасного обладнання з метою мінімізації
забруднень і збільшення ефективності використання логістичних ресурсів [3,с.291]. Система
«зеленої» логістики включає в себе «зелений» транспорт; «зелене» пакування; «зелене» зберігання; збір та управління «зеленими» логістичними даними; відходи та управління реверсною логістикою [4, с.174] . Слід зауважити, що даний напрям став маркетинговим інструментом підвищення іміджу для багатьох підприємств, адже все більше клієнтів під час
вибору послуги чи товару звертають увагу на екологічність. «Зелена» логістика діє відповідно до визначених принципів :
· «Розумне» та повноцінне використання природних ресурсів і ресурсів підприємства;
· Поступова відмова від сировини та пакування, що не підлягає повторній переробці;
· Підвищення екологічної обізнаності персоналу підприємства;
· Залучення новітніх технологій для зменшення шкідливого впливу на навколишнє
середовище.
Перелічені принципи «зеленої» логістики стимулюють впровадження інноваційних технологій та збалансовують використання матеріальних ресурсів.
Економіка України має потенціал стабільно розвиватися за умови модернізації логістичної системи і , як наслідок, зменшити шкідливі викиди в атмосферу. Наявність на її території залізничної мережі, що є однією з найдовших серед європейських країн, і можливість
виходу до моря несуть в собі потенціал для екологічного покращення. Проте, застарілий
склад та низька якість транспортної інфраструктури, високий рівень амортизаційного зносу
технологій, нераціональне регулювання логістичними процесами, а також низький рівень
інвестування ускладнюють можливість використання більш екологічних видів вантажоперевезень. Тому Україна залишається однією з найбільш забруднених країн Європи. У рейтингу екологічної ефективності EPI 2020 країна займає 60 місце зі 180 країн світу та отримала
49,5 балів зі 100 можливих [5]. Даний індекс розраховують на основі показників, що об’єднані в дві основні групи : екологічне здоров’я та життєздатність екосистеми.
Дослідження та впровадження «зеленої» логістики є важливим напрямком у розвитку
України як сучасної європейської держави. Значними є потенційні вигоди від переміщення
обсягу вантажних перевезень з одного виду транспорту на інший та від заохочення до
збільшення мультимодальних перевезень. Зростання залежності від залізниці та внутрішніх
водних шляхів для перевезення товарів дозволить зменшити рух транспорту, забруднення та
проблеми технічного обслуговування на дорогах. Використання мультимодального транспорту може підвищити ефективність. Основні етапи включають удосконалення об'єктів,
зміцнення зв'язків між послугами з перевезення контейнерів та автопричепів, а також
доступність логістичних центрів та потужностей високоякісних складів [1, c.77].
Реформування логістичної діяльності повинне відбуватися не тільки на державному
рівні, а й на рівні підприємств. Зокрема, впровадження «зеленої» логістики включає в себе:
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– Застосування політики «нуль дефектів» та зниження відходів виробництва;
– Удосконалення системи управління запасами;
– Зменшення кількості запасів готової продукції та площі складських приміщень;
– Прокладання раціональних транспортних маршрутів для зменшення шкідливих
викидів;
– Екологічний аудит, виявлення екологічних загроз та оцінка ризиків.
Дані заходи дають змогу досягти сталого та збалансованого розвитку економічної,
екологічної та соціальної складової успішного управління. Потрібно пам’ятати про важливість впливу не тільки економічних факторів на діяльність підприємства, а й неекономічних.
Із погіршенням екологічного стану країн проблема екології стає все більш гострою для
природи та здоров’я людей, саме тому ініціативи підприємств та пошук вирішення екологічних проблем сьогодні та напрямок на екологічну діяльність у майбутньому сприятимуть
більш позитивному ставленню клієнтів, інвесторів та зацікавлених осіб до діяльності екологічно та соціально активного підприємства.
1. Стратегія сталої логістики та План дій для України (Проект). Міністерство транспорту України.
URL: https://mtu.gov.ua/news/29401.html
2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Janbo, L. and Songxian, L. The Forms of Ecological Logistics and Its Relationship Under the
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Економічне зростання будь-якої країни залежить від великої кількості факторів, серед
яких основними є: капітал, трудові ресурси, стабільність і визначеність стратегії подальшого
розвитку, а також технологічний рівень економіки. Ефективність використання існуючого
ресурсного та соціально-економічного потенціалу країни залежить від інституціональної
структури економіки, ефективності нормативно-правової бази, системи менеджменту на всіх
рівнях державного управління і т. д. Однак досягнення стратегічних цілей країни обов’язково повинно бути підкріплено необхідними економічними ресурсами, які забезпечуються
інвестиціями. Їх необхідність для економіки є очевидною, без них велика кількість підприємств навіть не розпочали б свою роботу, тому що далеко не в кожного підприємця є
достатній власний капітал для реалізації свого проекту. Існують внутрішні та зовнішні
інвестиції. Окрім коштів вітчизняних інвесторів (внутрішні інвестиції), кожна економіка
потребує залучення додаткового капіталу від іноземних інвесторів, тобто зовнішніх інвестицій, особливо, якщо вона перебуває в умовах дефіциту власних коштів, коли без іноземних
інвестицій економіка не може розвиватися [3]. Відзначаючи важливість інвестицій у забезпеченні економічного зростання, слід підкреслити, що інвестиції в свою чергу також
залежать від різних змінних, таких як податки, реальна ставка відсотка та інші. Усі вони
разом формують так званий інвестиційний потенціал країни, цей показник є найголовнішим
фактором впливу на інвестиційні процеси в країні. Тому дуже важливим є формування
єдиного підходу до його визначення й оцінки.
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Першим кроком має стати правильне розуміння сутності терміну «інвестиційний
потенціал», яке дозволить істотно підвищити точність його оцінки та збільшити ефективність і стабільність інвестиційної політики. Загалом, категорію «інвестиційний потенціал»
за складовими елементами доречно розглядати як сукупну взаємодію двох понять: «інвестиції» та «потенціал» [4].
Категорія «інвестиції» тлумачиться як сукупність усіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у
результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект [4].
Що стосується категорії потенціалу, то у широкому розумінні потенціал означає
можливості, джерела, наявні запаси і засоби, які можуть бути введені в дію, використані для
вирішення певного завдання та досягнення поставленої мети. У вужчому розумінні поняття
«потенціал» прийнято вживати як синонім «можливостей» у будь-якій сфері. Як зазначають
окремі економісти, інвестиційний потенціал є максимально можливою здатністю залучати до
виробництва й ефективно використовувати інвестиційні ресурси для здійснення реальних і
фінансових інвестицій, які матеріалізуються у новостворюваних факторах суспільного виробництва та інфраструктури [2, с. 201].
Особисто я розумію інвестиційний потенціал як сукупність усіх наявних засобів,
можливостей і створених умов, які взаємодіють між собою і направленні на досягнення
цілей інвестування. Таким чином, можна стверджувати, що інвестиційний потенціал визначає можливість вкладати кошти (капітал) в матеріально-речовинні й особисті фактори
виробництва для забезпечення умов нормального відтворення і (чи) одержання очікуваного
прибутку. Він є вирішальним фактором економічного зростання, розширення потенційних
можливостей країни.
Слід зауважити, що інвестиційний потенціал України використовується неефективно,
незважаючи на потужні сприятливі передумови його розвитку, такі як великий внутрішній
ринок, порівняно кваліфікована і водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний
потенціал, значні природні ресурси і наявність інфраструктури, хоч і не надто розвиненої.
Усі ці сприятливі умови не можуть забезпечити високий рівень інвестиційного потенціалу через існування великої кількості проблем, які відштовхують потенціального інвестора
(особливо це стосується іноземних інвесторів):
·
невизначеність інституційно-правового механізму залучення недержавних інвестицій, зокрема, розвитку державно-приватного партнерства;
·
низькі темпи та недостатня державна підтримка впровадження високих технологій та інновацій;
·
корупція та неефективна судова система (неможливість захистити право власності чи справедливо вирішити бізнес-суперечку);
·
подолання технічних бар’єрів у торгівлі та проходження митних процедур.
·
високий рівень бюрократії (необхідність отримання великої кількості дозвільних
документів у різних інстанціях).
Окрім перерахованих очевидних несприятливих чинників, в Україні існують свої
особливості інвестиційних процесів. Так, більша частина прямих іноземних інвестицій вже
протягом багатьох років припадає на невелику кількість країн. Це свідчить про незначну
географічну диверсифікацію країн-експортерів прямих іноземних інвестицій (далі – ПІІ) до
України. Наступною особливістю є те, що більша частина ПІІ в Україні є круговими ПІІ –
вони контролюються іноземними компаніями резидентів України (українські капітали
раніше виведені з країни, як правило, до офшорної юрисдикції). Ще однією особливістю є
нерівномірність обсягів інвестицій у різні галузі господарства, внаслідок чого виникають і
поглиблюються диспропорції між ними.
Враховуючи усі ці особливості та усі умови, що гальмують розвиток інвестиційних
процесів в Україні, сформулюємо ряд заходів, які треба впровадити для поліпшення ситуації:
· забезпечення надійного інституційного захисту прав інвесторів;
· вдосконалення нормативно-правової бази підприємницької та інвестиційної
діяльності;
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· сприяння розвитку науки, науково-технічної та інноваційної діяльності;
· реформування діючої податкової системи в Україні;
· створення в Україні дієвого механізму протидії корупції [1];
· врегулювання проблеми державного боргу;
· розвиток фінансового сектору.
Названі заходи не в змозі вирішити усіх проблем щодо залучення інвестицій в
економіку України, які накопичувались та посилювались роками, але ці дії можна розглядати як перші кроки та основні напрями у сфері вдосконалення інвестиційного клімату.
Також важливою умовою є те, що політика, яку необхідно провести, повинна бути направлена на постійне і поступове вирішення накопичених проблем та покращення ситуації, а не
на швидке подолання найпростіших негативних явищ. Отже, потрібна довгострокова стратегія направлена на стимулювання залучення інвестицій в економіку України, закріплена в
державній економічній політиці.
1. Луців Б.Л., Стечишин Т.Б. Інвестиційний потенціал банківської системи України // Фінанси України.
2009. № 9. С. 67–77;
2. Національна економіка / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, T. Л Желюк, Т.М. Попович – К.: Знання. 2011.
С. 463;
3. Скоробогатова Н. Є., В. П. Потапова. Роль інвестицій у формуванні економічного зростання України //
Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. Електронні текстові
дані. 2018. № 12;
4. Шамота Г.М. Особливості інвестиційного потенціалу України на сучасному етапі розвитку
економіки // Електронний журнал «Ефективна економіка». 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
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ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Однією з форм міжнародного бізнесу, що на сучасному етапі відіграє важливу роль у
формуванні стратегії розвитку економічної системи України, є транснаціональні корпорації,
а транс націоналізація є ключовою характеристикою сучасних економічних відносин.
На сьогодні для України транснаціоналізація підприємств може стати економічним
механізмом, що визначить нові пріоритети у суспільному відтворенні, цілі зовнішньоекономічної політики, особливості та умови участі держави в міжнародному поділі праці [1].
Транснаціональна корпорація (ТНК) – велика фірма, котра володіє зарубіжними
активами та суттєво впливає на певну сферу економіки (або декілька сфер) у міжнародному
масштабі. В цілому, можливості окремих держав протистояти тиску потужних ТНК доводиться визнати досить обмеженими. Тому основне завдання – це не протистояння або
боротьба з впливом великих іноземних ТНК, а узгодження їх інтересів з стратегічними
пріоритетами економіки України.
З іншого боку, починають створюватися українські ТНК. Про це можна судити з
динаміки українських прямих іноземних інвестицій, які є основною формою іноземної
експансії ТНК. А структура і динаміка українських потоків прямих закордонних інвестицій
(ПЗІ) свідчить про орієнтацію більшості іноземних інвесторів на отримання швидкого прибутку і їх схильність до фінансових зловживань і відмивання коштів. Це зокрема підтверджується [3]:
1. наявністю високої частки інвестицій, що здійснюються в негрошовій формі (у
формі нематеріальних активів);
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2. високою часткою офшорних інвестицій, яка коливається від 16 до 23% навіть для
інвестицій з країн, визнаних офшорними офіційно;
3. високою часткою офшорів у відтоку прямих інвестицій з України (17%).
Висока латентність українських інвестиційних потоків пояснюється тим, що серйозний інвестор у компанії віддає перевагу «цивілізованому середовищу», його входження в
економіку є результатом, а не причиною відновлення економіки. Формування українських
ТНК може стати одним із стратегічних пріоритетів державної політики, який при створенні
відповідного зовнішнього середовища (податкові стимули, включаючи вибіркові стимули
для перспективних компаній та регіонів) підвищує конкурентоспроможність економіки та
ексклюзивні можливості для ТНК вижити національних компаній.
В той час, як «чистий національний виробник» неминуче програє конкурентну боротьбу. При цьому забезпечення балансу між іноземними і «українськими» ТНК загострить
конкурентну боротьбу на ринку і сприятиме як кращому задоволенню потреб споживачів,
так і підвищенню конкурентоспроможності національної економіки.
Таким чином, найбільш перспективними напрямами формування українських ТНК є
машинобудування, аерокосмічна, металургійна та хімічна промисловість, електроніка,
транспорт, легка та харчова промисловість, програмування.
1. Сорока І. Б. Транснаціональні корпорації та їх роль у процесі активізації міжнародної інтеграції.
Актуальні проблеми економіки. 2014 .№ 9. С. 35-41.
2. Кочетков В. М. Розвиток українських ТНК як фактор росту економіки країни. Ефективна економіка.
2014. № 10. С. 55-60.
3. Молчанова Е. Взаємодія транснаціональних корпорацій з національними економіками на прикладі України /
Е. Молчанова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/09718.pdf.
4. Погрібний Д. І. Особливості правового забезпечення діяльності транснаціональних корпорацій.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ
У період посилення глобалізації міжнародних економічних відносин проблеми
екології стають все більш актуальними, набуваючи глобального значення й, стаючи з певним
часом джерелом проблемних питань світової політики. Разом з тенденціями посилення
конкуренції між державами за можливість отримати доступ до ресурсів, екологічні інновації
стають одним з ключових критеріїв конкурентних переваг та рушійною силою економічного
зростання країн. Враховуючи сировинну залежність України, а також невідповідальне
споживацьке ставлення до ресурсів, варто зосередити свою увагу на дослідженні світового
досвіду впровадження концепції сталого розвитку, а екологізація економіки повинна бути
одним з ключових питань стратегічного розвитку нашої країни.
Дослідження засад конкурентоспроможності секторів економіки країн можемо знайти
у працях таких іноземних та вітчизняних вчених як Я. Базилюк, В. Будкін, І. Брикова, О.О.
Веклич, А. Гальчинський, В. Геєць, П. Глур, Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, Б. Кваснюк,
Д. Лук’янененко, П. Тайлер, Е. Цибульська, А. Поручник та інші. Проте питання міжнародної конкурентоспроможності країн з перспективи екологічної складової потребує подальшого розгляду науковцями.
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Вирішення екологічних питань у галузях економіки окремих територій має безпосередній зв'язок із екологічною безпекою, сутність якої полягає у забезпеченні збалансованої
взаємодії природних, технічних і соціальних систем, формування природно – культурного
середовища, що відповідає санітарно-гігієнічним, естетичним і матеріальним потребам жителів кожного регіону Землі [1, с. 145].
Екологічна безпека має тісний зв'язок із інвестиційно-інноваційним розвитком галузей економіки, біологічними особливостями екосистем, природним районуванням, оскільки
територіальний фактор буде формувати відповідне підґрунтя у прийнятті відповідних управлінських рішень у напрямі мінімізації екологічних ризиків. За рівнем технологічної готовності галузей економіки, що входять до загального Індексу глобальної конкурентоспроможності країни, Україна знаходиться на 84 місці у світі, що потребує реалізації відповідних
заходів на державному рівні з метою активізації інвестиційно-інноваційних процесів у подальшому розвитку країни. Технологічна готовність набуває великого значення у конкурентоспроможності країни через те, що Україна перейшла до другої стадії розвитку економіки
відповідно до методології Всесвітнього Економічного Форуму [2].
В Україні механізм екологічного регулювання включає плату за природокористування
та забрудення навколишнього природного середовища, що дає можливість акумулювати
фінансові ресурси для покриття негативного впливу на екологію, а також пільгове кредитування та «зелені» інвестиції підприємствам, які дотримуються концепції сталого розвитку.
Цікавим моментом у напрямку переходу України на модель «зеленої» економіки є
участь в міжнародних проєктах, покликаних сприяти більш ефективному та раціональному
використанню ресурсів у промисловості та зниженню навантажанння на довкілля:
– проєкт ЮНІДО «Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та
більш чистого виробництва в Україні»;
– проєкт «Ресурсоефективне та чисте виробництво» програми «Екологізація економік країн Східного партнерства Європейського Союзу»;
– проєкт «Програма сприяння зеленій модернізації української економіки», що виконується Федеральним Міністерством економічного співробітництва та розвитку
Німеччини.
Зазначені програми спрямовані на консультаційну та практичну допомогу підприємством, урядовим відомствам, суспільство, науково-дослідними установами та пов’язаним з
ними зацікавленим сторонам з метою досягнення кращих екологічних, економічних показників шляхом скорочення споживання сировини та втрат ресурсів у процесі виробництва [3].
Таким чином, щоб підвищити конкурентоспроможність України у світовому господарстві та забезпечити цілі екологізації економіки, першочергово потрібно збільшити обсяги
інвестування у розвиток знань з еко-інновацій, розширити джерела фінансування проектів,
що стосуються екологічної безпеки. Не буде зайвим податкове стимулювання діяльності у
сфері охорони навколишнього середовища, так само як формування належного рівня екокультура та еко-відповідальності громадян, позаяк ці фактори можуть як і прискорювати, так
і уповільнювати цей процес.
1. Вишневська О.М. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: соціально-економічні
та екологічні аспекти : монографія / О.М. Вишневська. – Миколаїв: «Дизайн і поліграфія», 2011. – 436 с
2. Звіт про конкурентоспроможність регіонів України. Фонд «Ефективне управління» Всесвітній
Економічний Форум [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://feg.org.ua
3. Центр Ресурсоефективного та чистого виробництва [Електронний ресурс]. –Режим доступу:
http://www.recpc.org
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РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: ДОСВІД КОСТА-РИКИ
Відновлювана енергія, яку часто називають чистою енергією , походить від природних джерел або процесів, які постійно поповнюються. Основні види відновлюваної енергетики: вітроенергетика, гідроенергетика, сонячна енергетика, сонячна теплоенергетика геотермальна енергетика, біопаливо, біоенергетика.
Хоча відновлювану енергію часто розглядають як нову технологію, використання
природної сили давно використовується для опалення, транспортування, освітлення тощо. Діаграма розвитку відновлюваної енергії за останні 20 років наведена на рис.1.

Рис.1. Тенденції розвитку відновлюваної енергії в світі продовж 2000-2020 рр. (МВт)[1]

Загалом, на сучасному етапі розвитку національних економік простежується загальносвітова тенденція до зростання обсягів застосування відновлюваної енергії та зосередженість урядів на стійкій енергетичній політиці.
Розглянемо енергетичну політику та результати її реалізації на прикладі Коста-Рики.
Невелика країна з населенням менше 5 млн. осіб використовує природні водні ресурси для
виробництва понад 78% потреби в електроенергії і зобов'язується досягти 100% відновлюваної енергії до кінця 2021р. За останні кілька років Коста-Рика працює в середньому
близько 300 днів на рік на повністю відновлюваній енергетиці.
На рис. 2 наведено графік порівняння частки відновлюваної енергії у всіх можливих
джерелах енергії Коста-Рики та держав Організації економічного співробітництва та
розвитку [5].

Рис.2. Частка відновлюваної енергії,% від постачання первинної енергії
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Для порівняння, у рамках енергетичної стратегії України урядом поставлена мета до
2035р. підвищити частку відновлюваних джерел в обсягах загального постачання первинної
енергії до 25 %.
Також, за даними REVE, 99,62% електроенергії Коста-Рики було отримано з
відновлюваних джерел енергії в 2019 році, з них 78,26% – від гідроенергії, 10,29% від
вітрогенераторів, 10,23% від геотермальної енергії та 0,84% від сонячної енергії. Нижче
наведено карту країн з оцінкою стабільності енергетичної політики у 2019р. Коста-Рика
займає 7 місце в світі за стійкістю енергетичної політики (рис.3).

Рис.3. Країни з найбільше стійкою енергетичною політикою, 2019 рік[2]

У 2018р. новий президент Коста-Ріки Карлос Альварадо заявив на своїй інавгурації,
що планує заборонити всі викопні види палива і стати першою декарбонізованою країною у
світі. План вступає в дію уже в 2021р. та містить ідеї з вирішення проблем у транспортному
секторі, такі як впровадження повністю електричних поїздів до 2050р. Країна також
використовує переваги геотермальних джерел енергії (12 вулканів, з яких 5 діючих) та
інвестує в майбутнє, намагаючись задіяти і їх для продукування енергії, демонструє власний
підхід з реалізації політики екологічної стійкості.
Електроенергія є складовою експорту країни. Так, коста-риканський інститут
електроенергії (ICE) почав продавати надлишки енергії Регіональному ринку електроенергії
Центральної Америки ще в 2015р. Основними партнерами у цій сфері стали Гватемала,
Нікарагуа, Панама, Гондурас та Сальвадор. До 2019 року Коста-Ріка заробила понад 180
мільйонів доларів на продажі надлишків енергії [3]. Динаміка експорту електроенергії
продовж 1980-2018рр. представлена на рис.4.

Рис.4.Експорт електроенергії, млрд. кіловат-годин[4]

360

Отже, можна припустити, що успіх Коста-Рики у скороченні викидів вуглецю та
розвитку відновлюваної енергетики доцільно розглядати як результат ефективної урядової
політики і застосувати в інших країнах світу. В основу покладено позитивне ставлення до
захисту навколишнього середовища, а Коста-Рика є чудовим прикладом стійкої країни.
1. IRENA – International Renewable Energy Agency. [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до
ресурсу: https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Statistics-Time-Series.
2. Ranked: Countries with the Most Sustainable Energy Policies [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим
доступу до ресурсу: https://www.visualcapitalist.com/countries-most-sustainable-energy-policies/.
3. 10 FACTS ABOUT RENEWABLE ENERGY IN COSTA RICA [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: https://borgenproject.org/10-facts-about-renewable-energy-in-costa-rica/.
4. Коста-Рика – Экспорт электроэнергии [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://knoema.ru/atlas/.
5. OECD (2020), OECD Economic Surveys: Costa Rica 2020, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/2e0fea6c-en
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ТЕНДНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Страхування ризиків сільськогосподарського виробництва у світі є важливим елементом системи фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських виробників.
Агрострахування широко використовується фермерами усіх країн світу та є обов’язковою
умовою ефективного ведення сільського господарства. В США, Канаді, в країнах ЄС
страхуванням охоплено 90% сільгосппідприємств. У той час в Україні, не дивлячись на те,
що вона входить до числа світових лідерів по виробництву сільгосппродукції, сьогодні
послугами агрострахування користуються тільки 3-5% українських виробників [1].
Сільськогосподарське страхування ризиків має ряд особливостей, пов’язаних із сезонністю виробництва, високою залежністю продуктивності від кліматичних та погодних умов,
великою територіальною розпорошеністю основних засобів виробництва – землі, чутливістю
страхування до хвороб та епідемій у тваринництві, а також як шкідники у рослинництві.
В Україні через низку недоліків даний інструмент не запрацював належним чином,
через що аграрний бізнес не може почуватися впевнено в завтрашньому дні та безперебійно
працювати. Це можна побачити за даними Табл. 1. Протягом 2014-2018рр. спостерігається
негативна тенденція за показниками кількості укладених договорів страхування та рівня
виплат. У 2016 році ринок агрострахування продемонстрував деяке пожвавлення за показниками страхової суми та рівня виплат.
Таблиця 1
Динаміка показників страхування сільськогосподарських культур в Україні
Показники
Кількість договорів, од.
Площа, тис.га
Страхова сума, млн грн.
Сума премії, млн. грн.
Рівень виплат, %
Середня ставка премії, %

2014 р.
1392
732
3055
72,8
7,6
2,4

2015 р.

2016 р.

1062
689
3969
77,7
12,9
2,0

Джерело: складено автором за [2]
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793
700
6240
157,0
44,2
2,5

2017 р.
957
661
5933
204,3
4,9
3,4

2018 р.
1207
974
6675
206,6
4,2
3,1

Відхилення 2018 р. до
2014 р. (+;-)
-185
242
3620
133,8
-3,4
0,7

Причинами низького рівня розвитку сільськогосподарського страхування в Україні є:
незадовільний фінансовий стан учасників сільськогосподарського ринку, особливо в районах, які постраждали від стихійного лиха; відсутність вільних оборотних коштів для сплати
страхових внесків; нерозуміння суб’єктами сільськогосподарського ринку переваг страхування як інструменту мінімізації ризиків; відсутність належного правового регулювання
відносин між страховиками та страхувальниками [3, с.102].
Щороку, унаслідок несприятливих погодних умов в Україні спостерігаються значні
втрати врожаю сільськогосподарських культур від негоди, посухи, злив, повеней. Так, у 2020
році втрати зафіксовано на загальній площі 357,8 тис. га [4].
Сільськогосподарські ризики, на відміну від інших, характеризуються системністю.
Тому страхові компанії, які формують страховий портфель, не мають достатньої мотивації,
щоб у великій кількості застрахувати сільські господарства в одній місцевості, оскільки це
суперечить принципу диверсифікації ризиків. Сільське господарство не характеризується
високою рентабельністю, яке при необхідності вимагає максимального зменшення витрат.
Тому захист від таких ризиків майже неможливий без втручання держави на ринок сільськогосподарського страхування.
З метою стимулювання розвитку агрострахування 29 жовтня 2020 року було
презентовано зміни до Закону "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою", за яким аграрії будуть отримувати державну підтримку при
страхуванні галузевих ризиків. Тобто, у 2021 році сільськогосподарські виробники матимуть
змогу отримати відшкодування у розмірі 50% страхового платежу з обмеженням розміру
виплат за об’єктами страхування, далі – до 80%. На реалізацію даного законопроекту
планується виділити 672 млн. гривень [5].
Отже, можна зробити висновок, що на ринку агрострахування в Україні склалася
ситуація за якої попит на страхування сільськогосподарських ризиків є, а гідної пропозиції
немає. Ринок аграрного страхування має надзвичайний потенціал для подальшого розвитку
через низку чинників:
1. Високий ступінь ризиків агропромислового виробництва (особливо це стосується
рослинницької продукції)
2. Страхування сільськогосподарських ризиків може слугувати інструментом залучення додаткових інвестицій у сільськогосподарське виробництво.
3. Субсидіювання системи сільськогосподарського страхування належать до групи
«зелений кошик» і звільнене від зобов'язань по скороченню згідно з правилами СОТ .
1. Страхування сільськогосподарських ризиків. URL:
https://ingo.ua/statti/straxuvannyasilskogospodarskix-rizikiv-efektivnij-mexanizm-zabezpechennya-finansovoji-stijkosti
2. Ринок агрострахування України у 2018 році. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansovapolitika/agrostrahuvannya/rinok-agrostrahuvannya-ukrayini-u-2018-roci
3. Пристемський О. С., Сакун А. Ж. Роль страхування у забезпеченні фінансової безпеки розвитку
сільського господарства. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 4. С. 100-105.
4. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у разі загибелі врожаю та уточнення норм
оподаткування сімейних фермерських господарств". URL: https://ips.ligazakon.net/document/GI04806A?an=16
5. Аграрії отримають державну підтримку при страхуванні галузевих ризиків – спільний законопроєкт
Національного банку та Мінекономіки. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/agrariyi-otrimayut-derjavnu-pidtrimkupri-strahuvanni-galuzevih-rizikiv--spilniy-zakonoproyekt-natsionalnogo-banku-ta-minekonomiki
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ
В ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Цифровий маркетинг – це набір інструментів промоушену, відмінною рисою яких є
використання мережі Інтернет у якості основного комунікаційного посередника [1]. Просування бренду здійснюється завдяки різним інструментам, наприклад, через мобільні телефони (зворотній дзвінок або SMS-розсилки), однак багато можливостей надає Всесвітня
павутина. Наприклад, кожен інтернет-користувач стикався з e-mail-розсилкою, коли на
пошту приходили рекламні листи із різними акціями та знижками.
Через загострення конкуренції на ринку освітніх послуг, в останнє десятиліття вищі
школи (ВШ) використовують нові інструменти і методи підтримання конкурентоспроможності. Це вимагає від керівництва ВНЗ володіння інструментами ринкового управління.
Маркетингова діяльність ВНЗ розширюється і розвивається вже у віртуальному просторі.
Цьому сприяв розвиток цифрових технологій, коли з'явився новий напрямок промоушену –
digital-маркетинг (цифровий маркетинг), який передбачає використання новітніх інструментів у глобальній мережі Інтернет.
Інтернет створює унікальні можливості для використання традиційних і нетрадиційних методів маркетингових комунікацій ВНЗ. Зараз можливо використовувати базу даних
студентів для формування лояльності й проведення різних акцій. Тут необхідна активність не
тільки фахівців з маркетингу, а й керівників ВНЗ [2].
Одним із найважливіших переваг рекламних кампаній ВНЗ, що проводяться з використанням цифрових засобів, є можливість максимально персоналізувати рекламні повідомлення, адже сучасні студенти менш сприйнятливі до традиційних промоінструментів.
У Болгарії, наприклад, питання застосування маркетингу на ринку освітніх послуг
розглядаються в якості «ключових» питань, зокрема, застосування digital-маркетингу, який
представлений декількома позиціями:
– сайт самого ВНЗ і його просування;
– підрозділи головного сайту – департаменти ВНЗ;
– електронна пошта, соціальні мережі (блоги, Facebook, Twitter, Instagram тощо) та
інші канали для взаємодії студентів і викладачів [3].
Ефективний сайт ВНЗ може гарантувати прозорість освітньої та наукової діяльності
установи, безпосередні відповіді на запити цільової аудиторії (абітурієнтів, які вступають).
Основні критерії оцінки сайту ВНЗ можуть бути: дизайн, навігація, контент, інтерактивність
(зворотній зв'язок), SEO сайту в Інтернеті та ін.
Актуальною проблемою стає створення і розвиток англомовного сайту для просування освітніх і дослідницьких послуг за кордоном. Ринок освітніх послуг із розвитком
інформаційних технологій, з активним впровадженням систем дистанційного навчання став
глобальним. У цих умовах ВНЗ доводиться конкурувати не тільки всередині країни, але і з
зарубіжними вишами.
Існує можливість виявлення інформації про абітурієнтів і студентів за допомогою
технологій Інтернет, digital-маркетингу. У цій сфері є велика кількість напрацювань, які
дозволяють отримувати безліч особистих даних про користувача, детальну інформацію про
нього, про його інтереси, уподобання. Це дозволить створити такі програми, курси, які
будуть цікаві найбільшій кількості респондентів, що дозволить залучити максимальну
кількість аудиторії до даного проекту.
1. Digital-маркетинг и медиа для сузов и вузов. ООО "Центр образовательных компетенций НТИ".
URL: https://cat.2035.university/rall/course/6390/?project_id=27
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2. Стефанова Н.А., Шматок К.О. Инновации и глобальные изменения в образовании. Актуальные
вопросы современной экономики. №3, 2017. С. 47-49
3. Стефанова Н.А., Лебедев Д.С. Создание интерактивной медиа-платформы для университета.
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АКТУАЛЬНІ ВЕКТОРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Зовнішньоекономічні зв‘язки є особливим поняттям в сучасній економічній науці.
Залежно від характеру оцінювання передумов та факторів, що впливають на трансформацію
зовнішньоекономічних зав’язків, можна по різному визначати подальші вектори їх розвитку.
Тому варто дослідити основні пріоритети зовнішньої політики України та на основі їх
оцінювання сформувати перспективу щодо актуального удосконалення цієї діяльності.
Залежно від рівня наближеності до реальної ситуації у світі та ступеня інтеграції в неї,
можна з більшою впевненістю просувати власні ідеї щодо захисту інтересів, переорієнтації
та акцентувати увагу на певних векторах української зовнішньоекономічної політики. Таке
розуміння зумовлює сприйняття ролі України у світових відносинах з власної позиції та з
позиції інших держав. Також це є важливим аспектом для дослідження актуальних тенденцій
у світі та визначення власних перспектив та недоліків у кожній сфері діяльності. У якому
напрямку більш перспективно розвивати стосунки? Які відносини отримували недостатньо
необхідної уваги, через що ми зіткнулися з втраченими можливостями? Зараз Україні
потрібно структуровано та комплексно визначити свої пріоритети, оскільки довгий час не
було чіткого розуміння напрямів зовнішньої політики. Уся країна була зосереджена на європейській інтеграції, втрачаючи з кругозору можливі переваги відносин з іншими державами.
Україна створює напрями своєї зовнішньої політики в дуже складних умовах, які
склалися після Другої світової війни та розпаду СРСР. В першу чергу – це трансформація
ліберального ладу у світі, мається на увазі перегляд своїх пріоритетів різними країнами та
зміна стосунків між різними державами, зміна напрямків, перехід до більш широкої співпраці з більшою кількістю країн, розвиток економічної глобалізації. Також особливе місце у
світових контактах займає взаємоповага до суверенітету країн та їх безпеки. Усвідомлення
цих інтересів і напрямків розглядається як безумовна необхідність на початку трактування і
інтеграції дієвої концепції двосторонніх взаємин. Питання захищеності і стримування
російської жорстокості; домінування права і гуманітарні завдання; економіка та екологія – це
головні області стратегічної співпраці [1, c 22].
Усі ці аспекти потрібно брати до уваги, формуючи напрями зовнішньої політики
України, і головним чином у важких взаємовідносинах з Росією. На жаль, українська зовнішня політика залежна від стосунків з Росією, особливо від ситуації на сході, яка головним
чином визначає українське майбутнє. Отже, основна мета як зовнішньої, так і внутрішньої
політики України у російському напрямку – це докласти ефективних зусиль задля припинення збройного конфлікту, з мінімальними втратами та негативними наслідками для нашої
сторони, оскільки життя людини є найбільшою цінністю.
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Якщо розглядати спрямованість України на відносини з Америкою, то відчувається
вагома нестача раціональної програми і ефективних механізмів співпраці. Тому надмірно
позитивний погляд спотворює справжній характер відносин між двома країнами, які характеризуються різноспрямованістю, інколи протилежністю цілей і частковій відповідності інтересів країн принципу паритетності. Для пошуку спільної мови з США необхідно звернути
увагу на проактивні позиції. Треба сфокусуватись не тільки на визначенні основних пріоритетів відносно американського напрямку, але й на вирішенні основних базових проблем:
стабільна поставка зброї, підтримка країни у фінансовому секторі, співробітництво у різних
сферах діяльності, допомога у непростій ситуації, яка склалась з Росією.
Іншим важливим напрямком зовнішньоекономічної співпраці є взаємодія з країнами
Євросоюзу. У цьому контексті слід зазначити, що Україна славиться своїми здобутками в
сільськогосподарському секторі та створює серйозну конкуренцію серед країн ЄС, тому як
наслідок Франція, Іспанія та Італія не мають на меті збільшувати квоти аграрної продукції до
Європейського Союзу. Вважаємо за потрібне окремо виділити діяльність Ватикану та безпосереднього його вплив на українську греко-католицьку церкву. Через велику кількість
заробітчан на території ЄС з України, це питання є максимально актуальним.
Підводячи підсумок, хочемо зробити наголос на тому, що задля успішного розвитку
України на світовій арені потрібно робити акцент на міжнародному бренді (іміджу) країни,
на який впливають дипломатична діяльність та взаємодія з українцями за кордоном. А для
ефективного розвитку зовнішньоекономічних відносин, на нашу думку, варто підтримувати
цілісність зовнішньої політики України орієнтуючись на :
– визначеність поглядів стосовно відносин з Росією, беручи до уваги її роль як
країни-агресора, але з ухилом в бік налагодження стосунків у майбутньому;
– зосередженість на приєднанні до європейського та євроатлантичні товариства;
– заручення міжнародною підтримкою задля підтримання суверенітету та територіальної цілісності країни;
– розширення поглядів на міжнародні відносини та зміцнення стосунків з країнами
Азії, Африки та Південної Америки;
– розширення економічного, торговельного впливу України у світі, але за міжнародною
політичною підтримкою. Це має покращувати імідж України та окремо бізнесменів в
очах міжнародного суспільства задля успішного розвитку відносин усіх видів.
Цілісна зовнішня політика України має включати наступні ключові вектори:
– визначення принципів відносин з Російською Федерацією як країною-агресором з
перспективою їх модифікації у майбутньому;
– інтеграцію в європейські та євроатлантичні структури;
– консолідацію міжнародної підтримки у протидії російській агресії та незаконній
анексії Криму,
– пошук нових партнерів та розширення представництва України у країнах Азії,
Африки та Латинської Америки,
– реалізація економічних та торговельних інтересів України у світі, їх політична
підтримка та дипломатичне забезпечення.
Успішний рух мають підтримати нові інструменти створення позитивного іміджу України у світі через інструменти публічної дипломатії, залучення української діаспори та бізнесу.
Зовнішня політика має бути прозорою. Це необхідно для правильно розставлених
пріоритетів, визначення влучних цілей, логічних та послідовних дій, не забуваючи про
наявні ресурси. Для успішної діяльності треба завершити реформування МЗС, зокрема
співробітники, технічне устаткування мають бути сучасними та мають виконувати свої функції досконально, приймаючи усі негаразди, які очікують Україну та зовнішню політику.
1. Шангіна Л.Д. Національна безпека і оборона/ Шангіна Л.Д., Чернова А.Р. в Держ. ком. інф. політ.
України, 2016- с. 22
2. Габер Є.С. Мир та безпека. Концепція зовнішньої політики України/ Габер Є.С., Корсунський С.,
Шелест Г., 2020.
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ПРОБЛЕМИ ОСВІТНЬОЇ НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
На сьогодні знання і кваліфікаційні досягнення населення визначають потенційні
можливості розвитку економіки країни та інших сфер, важливих для забезпечення стійкого
розвитку. Тому забезпечення доступної високоякісної освіти є необхідною передумовою
ефективного функціонування та економічного зростання країн [1].
Проте, незважаючи на важливість та обов’язковість освіти, мільйони людей у світі не
мають вільного доступу до навчання. Оскільки технологічний розвиток є дуже стрімким,
явище освітньої нерівності стає дуже відчутним, як на національному, так і на глобальному
рівні.
Освітню нерівність можна тлумачити як нерівномірний розподіл академічних ресурсів, наприклад, фінансування закладів освіти, наявність освічених та кваліфікованих
вчителів, якісних книг та технологій тощо.
Причинами ускладненого доступу до навчання, або ж повної його відсутності, є:
скрутне фінансове становище дитини/сім’ї, стать, соціальний статус, походження, раса, релігія, статус іммігранта, стан здоров’я тощо. Серед усіх цих причин варто виділити бідність.
Багато дітей з неблагополучних верств населення змушені покидати навчання через проблеми зі здоров'ям, пов'язані з недоїданням, або для того, щоб працювати та надавати підтримку сім'ї. На даний момент у всьому світі через бідність близько 72 мільйонів дітей шкільного
віку залишаються неосвіченими, особливо у країнах Африки на південь від Сахари [2].
Ще одним вагомим чинником нерівності у доступі до освіти є дефіцит бюджетних
коштів у країнах, що розвиваються. Багато таких держав не виділяють достатньо фінансових
ресурсів, необхідних для створення шкіл, забезпечення їх навчальними матеріалами, а також
набору та підготовки вчителів. Коштів, залучених міжнародними організаціями, як правило,
недостатньо, щоб дозволити країнам створити систему освіти для всіх дітей. Так само брак
фінансових ресурсів впливає на якість викладання. Педагоги не отримують достатньої
матеріальної вигоди від роботи, а школи, яких не вистачає, мають переповнені класи. Це, у
свою чергу не дозволяє кожній окремій дитині скористатися освітою, адаптованою до її
потреб та можливостей [2].
В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, освіта є пріоритетним елементом у
розвитку суспільства. За Конституцією України (Ст.53) держава забезпечує рівний доступ до
якісної освіти незалежно від національності, статі, соціального походження і майнового
стану, віросповідання, місця проживання і стану здоров’я, а саме безоплатність і доступність
дошкільної освіти у державних і комунальних закладах, обов’язковість і безоплатність
здобуття повної загальної середньої освіти в обсягах державного стандарту загальноосвітньої
підготовки, безоплатністю вищої освіти на конкурсних засадах у державних і комунальних
навчальних закладах [3]. Проте, звісно ж, в доступі до освіти в Україні також спостерігаються певні проблеми. На освітньому ринку зараз є широкий вибір освітніх закладів різного типу, проте розширення освітнього простору не супроводжується підвищенням якості
навчального процесу. Спостерігається також зниження доступності високоякісної освіти,
оскільки поширення оплати і доплати за навчання значно ускладнило рівний доступ дітей з
різних верств до освіти і, отже, посилило соціальну диференціацію споживачів освітніх
послуг в Україні.
Частою причиною нерівності є розрив між навчальними досягненнями учнів з міської
та сільської місцевості. Часто діти з сільської місцевості мають гірший доступ до якісної
освіти, адже нижчі результати зовнішнього незалежного оцінювання як один з наслідків
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отриманих неякісних освітніх послуг у школі унеможливлюють їх вступ до кращих закладів
вищої освіти чи стають перешкодою до вищої освіти загалом. Наприклад, за результатами
ЗНО з української мови та літератури у 2019 році, поріг «склав/не склав» у сільській
місцевості не подолало 18,3% серед усіх учасників, а в містах – 4,7% [4, с. 7]. Очевидним є
значний розрив, і схожа ситуація спостерігається щороку. Серед основних причин таких
проблем у сільській освіті можна назвати гірше охоплення дошкільною освітою, обмежений
доступ до позашкільної освіти, менше можливостей для професійного розвитку вчителів,
менший доступ до профільного навчання, брак та неефективне використання ресурсів, малий
розмір шкіл та класів, гірше технічне забезпечення тощо.
Освітня нерівність у світі стала ще більш відчутною під час пандемії Covid-19. Усі
навчальні заклади світу були змушені перейти на дистанційне навчання. І якщо окремі країни можуть вирішувати більшість проблем в освітній сфері та уникнути катастрофічних
наслідків, для більшості світу це дається дуже складно та затратно. Зокрема, у таких країнах,
як Індонезія, Кенія, Колумбія та інших, де присутні значні проблеми в освіті, не все
населення має можливість щоденно мати зв'язок з вчителями під час онлайн-занять. Згідно з
дослідженнями Світового банку, понад 70 тисяч дітей шкільного віку можуть зіткнутися зі
«збідненим» навчанням, що різко позначиться на рівні грамотності дітей [5]. Водночас,
посилюється нерівність у вищій освіті, адже, багато студентів з країн, що розвиваються,
втратили можливість навчатися офлайн і не мають змоги отримати доступ до освітніх
онлайн-платформ.
1. Левчук Н.М. Нерівність доступу освіти в Україні: соціальні детермінанти та наслідки Рівень життя та
управління соціальними процесами. 2015. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11703/15Levchyk.pdf
2. Right to Education: Situation around the world / Humanium. URL: https://www.humanium.org/en/right-toeducation/
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URL:
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URL:
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ЕКОТУРИЗМ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ СІЛЬСКОЇ МІСЦЕВОСТІ
Зростаюча світова туристична галузь надає можливості для економічного розвитку
сільскої місцевості. Екотуризм, як правило, вважається відповідальною подорожжю до непорушених природних районів, що сприяє природному навчанню та дбає про якість навколишнього середовища та добробут місцевих громад. Інше визначення трактує, що за екотуризм
можна вважати відпочинок в приватних господарствах у сільській місцевості, яка приваблює
своєю недоторканою природою, пам'ятками історії та природи. Таким чином, екотуризм є
важливою галуззю туристичної галузі не лише з точки зору перспективного обсягу доходів, а
й з точки зору впливу на екологію. Підвищений попит на відчуття чистої природи чи непорушених природних зон сприяє зростанню екотуризму.
Сьогодні екотуризм набуває широкої популярності серед туристів та бізнес-секторів у
багатьох країнах. В контексті України екотуризм переживає лише початок популяризації як
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одна з перспективних ніш для діяльності, дуже слабко освоєна як плановий бізнес на
туристському ринку. Але разом з тим, даний вид діяльності передбачає відсутність конкуренції, або ж слабку конкуренцію на даному етапі розвитку, що починає привертати увагу
закордонних туроператорів.
Зелений туризм, настільки популярний на заході і практично не розвинений в Україні,
міг би стати візитною карткою країни і приносити в казну чималі доходи. Основною ідеєю
цього виду відпочинку є близькість природи до людини і навпаки. Основна цільова аудиторія
це міські жителі, які втомилися від постійного стресу, шуму, пробок, і хочуть розслабитися
на природі в простій обстановці, живлячись продуктами, зібраними на їхніх очах, і провести
кілька днів в гармонії з природою.
В Україні існують усі передумови розвитку відпочинку в селі, який можна розглядати
як специфічну форму підсобної господарської діяльності у сільському середовищі з використанням природного та культурного потенціалу реґіону, або як форму малого підприємництва, що дає можливість певною мірою вирішити проблему зайнятості сільського населення,
покращити його добробут, повніше використати природний та історико-культурний потенціал сільської місцевості. Справа розвитку сільського відпочинку має реальну державну
перспективу і сприяє поліпшенню соціально-економічної ситуації сільської місцевості.
Сільський туризм виступає важливим чинником стабільного динамічного збільшення
надходжень до бюджету, активізації розвитку багатьох галузей економіки (транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство тощо). Сільський відпочинок в Україні за
рахунок збереження етнографічної самобутності повинен набути національного значення.
Формування масштабних міжнародних та національних проектів у галузі розвитку
екотуризму вимагає узагальнення та аналізу всього світового досвіду розвитку туризму на
заповідних територіях, виявлення та розуміння основних принципів організації природоорієнтованих видів туризму створення екологічних маршрутів та туристичних продуктів, що
забезпечують дотримання ряду основних положень:
– дбайливе та раціональне використання природних ресурсів;
– збереження природного, соціального та етнокультурного різноманіття територій;
– всебічне та обґрунтоване планування програм екотуризму та їх правильна інтеграція у довгострокові плани регіонального розвитку;
– розвиток екотуризму з метою обов’язкової підтримки місцевої економіки та за
участю місцевого населення;
– створення різноманітних екологічних програм, призначених для різних груп населення: дітей, молоді та студентів, сімей з дітьми, людей старшого покоління.
Позитивний вплив зеленого туризму на вирішення соціально-економічних проблем
села має комплексний, системний характер, оскільки сприяє розширенню зайнятості сільського населення, стимулює благоустрій сільських поселень і т.п.
Соціально-економічне значення розвитку сільського зеленого туризму в контексті
сучасних пріоритетів розвитку сільських територій України полягає в тому, що він:
– збільшує рівень зайнятості в місцевості та сприяє зростанню доходів в даній
місцевості;
– збільшує рівень диверсифікації економічної діяльності, зменшуючи тим самим
економічні ризики для громад;
– активізує розвиток місцевої інфраструктури;
– сприяє збуту надлишків сільськогосподарської продукції, збільшуючи додаткові
прибутки селян і відрахування в місцеві бюджети;
– слугує охороні туристичних ресурсів, насамперед збереженню етнокультурної
самобутності українців і усіх громад етнічних меншин нашої держави;
– створює можливості для повноцінного змістовного відпочинку незаможної верстви людей;
Стратегічною метою розвитку сільського зеленого туризму в Україні є створення конкурентоздатного на внутрішньому і світовому ринках національного туристичного продукту,
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здатного максимально задовольнити потреби як наших співвітчизників, так і іноземців. А
також розширення внутрішнього туризму і постійне зростання обсягів в'їзного туризму,
забезпечення комплексного розвитку рекреаційних територій і туристичних центрів, з урахуванням соціально-економічних інтересів їх населення. Не можна забувати і про збереження і
відновлення природного середовища та історико-культурної спадщини, наповнення
державного та місцевого бюджетів.
Висновок. Сільський зелений туризм з кожним роком набуває все більшої популярності як в світі, так і в нашій країні. Розвиток екотуризму сприяє економічному розвитку
сільських територій. Село, яке пов’язане із сільським життям, зазнає змін у парадигмі від
соціально-аграрного до суспільства, сприятливого для туризму. Це дуже позитивно, адже
жителі села в основному вже розуміють екологічну та культурну сутність. Це забезпечує дві
переваги, тобто підвищити економічну стійкість в країні, що базується, головним чином, на
заповідних територіях, та прискорити економічну трансформацію від первинного сектора до
сектору послуг через життя сільського туризму. Таким чином, діяльність з екотуризму може
збільшити як економічну діяльність, так і збереження навколишнього середовища.
1. Горішевський П., Васильєв В., Зінько Ю. Сільський зелений туризм: організація надання послуг
гостинності, 2003. – 148 с
2. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм, 2006. – 271 с.
3. Ніколаєв К.Д. Екологізація та розвиток сільського зеленого туризму в Україні, 2016. 153 с.
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ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСКЛЮЗІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ
Оскільки постійна та невпинна трансформація соціально-економічних процесів у суспільстві призводить до соціальної мобільності населення, відповідно вона також автоматично породжує зміни у його соціальній структурі. Своєю чергою цей процес зумовлює поступове поширення явища, яке у наукових та суспільних колах отримало назву соціальної
ексклюзії (соціального відторгнення або соціального виключення). Найбільш повно дане
явище слід розглядати з позиції нерівності та доступу до соціальних можливостей, (зокрема
до інститутів суспільства, в першу чергу до системи соціальних послуг). У вузькому розумінні соціальну ексклюзію слід трактувати як відсутність необхідних соціально-економічних
умов для функціонування людини.
У контексті дослідження соціальної ексклюзії, економісти і соціологи зазвичай застосовують різні критерії бідності. Можна сміливо стверджувати, що бідність і соціальне ексклюзія
є взаємопов’язаними категоріями як, водночас, і багатовимірними. Однак механізми боротьби з соціальною ексклюзією суттєво відрізняються від концепції подолання бідності,
оскільки на відміну від бідності, категорія соціальної ексклюзії звертає увагу на відсутність у
індивідів низки прав та обмеженість їх доступу до інституцій, які розподіляють ресурси,
зокрема до ринку праці та системи соціальних послуг. Набір емпіричних показників
соціальної ексклюзії, що використовується у різних країнах різними дослідниками, істотно
відрізняється. Досліджуючи негативні наслідки нерівності і поширення соціальної ексклюзії
в українському суспільстві, вважаємо за доцільне, окрім застосування фактичних макроекономічних показників, таких як обсяг ВВП, рівень безробіття, індекси інфляції та реальної
заробітної плати, також спиратися на аналіз самооцінок соціального та матеріального положення, які тісно пов’язані з соціальним самопочуттям людей.
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Відтак, за оцінками VoxUkraine, сьогодні Україна вийшла на сумний рекорд, оскільки
вона являється єдиною східноєвропейською державою, громадяни якої (представники майже
всіх верств населення) вважають, що їхні доходи зараз є меншими, ніж у передостанній рік
існування Радянського Союзу, а подібний стан речей є безумовно сприятливим ґрунтом для
розквіту популізму і просування як у країні, так і за кордоном ідеї, що Україна – це failed
state [1]. Проте, як зазначають дослідники, відчуття та спогади не є найкращими індикаторами соціально-економічних трансформацій у країні, відтак для об’єктивної оцінки ситуації
необхідно провести ґрунтовний аналіз основних статистичних показників щодо стану як
економічної, так і соціальної її сфери.
Вважаємо, що найбільш характерним індикатором, який найповніше здатен віддзеркалити глибину та масштабність явища соціальної ексклюзії в Україні, є така соціально-економічна категорія як рівень життя населення, який визначає ступінь задоволення різнобічних
потреб людини (соціально-економічних, фізіологічних, психо-емоційних, духовних), умови її
життєдіяльності, стан здоров’я та рівень освіти, стан середовища існування тощо. Сьогоденна динаміка основних соціально-економічних показників категорії рівня життя населення
відзначається нестійкими тенденціями. Зокрема, вона свідчить про зменшення купівельної
спроможності населення, оскільки індекс споживчих цін зростає, натомість індекс реальної
заробітної плати в Україні знижується, що вказує на ріст інфляції і суттєве зниження купівельної спроможності заробітної плати населення. В результаті така ситуація, призводить до
посилення поляризації суспільства та поширення в Україні процесів неформальної зайнятості. Наслідком цих чинників є нестабільність трудових відносин у державі та незабезпеченість соціальних гарантій, що, своєю чергою, формує соціальну нерівність і в результаті
сприяє поширенню соціальної ексклюзії.
Крім цього, в Україні також спостерігається уповільнення темпів зростання як номінальної, так і реальної заробітної плати протягом тривалого періоду. Щодо регіонів України,
то на початок 2021 р. середня заробітна плата у більшості з них є у два-три рази вищою за
мінімальну [2], проте все ж таки, на сьогоднішній день вона не є достатньою для повноцінного забезпечення потреб громадян держави. Варто підкреслити, що темпи зростання заробітних плат впродовж періоду незалежного існування української держави випереджали
темпи зростання її ВВП. А знецінення заробітної плати громадян є серйозною перешкодою
на шляху до збереження та розвитку трудового потенціалу України і також є вагомим чинником, що призводить до соціальної ексклюзії.
Окрім цього сьогодні на розвиток трудового потенціалу в Україні впливає велика
кількість дестабілізуючих чинників, що істотно підвищує рівень ризику для індивідів
потрапити у категорію соціально виключених. Найбільш характерними серед них є: високий
рівень безробіття в державі та періодичні його коливання в сторону зростання; скорочення
кількості робочих місць; бідність, у т. ч. серед працюючого населення та поширення в Україні категорії «працюючі бідні» внаслідок деформації у рівнях оплати праці; ризик не отримати
роботу відповідно до набутого кваліфікаційного рівня; ризик втратити роботу, дефіцит
бюджету та позабюджетних фондів, що призводить до періодичного зменшення соціальних
гарантій та скорочення розмірів соціальних виплат та ін.
Соціальна ексклюзія в Україні гостро проявляється також через обмежений доступ
населення до послуг соціальної сфери, зокрема до сфери охорони здоров’я. Відтак, за результатами обстеження щодо самооцінки населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги [3] у 2019 р., 13,4% населення страждало через відсутність
поблизу житла закладу охорони здоров’я чи аптеки; 14,8% населення не мало можливості
своєчасно отримати послуги екстреної (швидкої) медичної допомоги; майже третина населення (29,7%) за потреби не змогла отримати медичну допомогу чи придбати лікарські засоби. Зокрема, найбільш вразливим до соціальної ексклюзії є сільське населення: 45,7%
домогосподарств потерпають через відсутність закладів, які надають побутові послуги; 41,8% –
через незабезпеченість населеного пункту своєчасними послугами екстреної медичної
допомоги; 28,5% – через відсутність поблизу закладів охорони здоров'я [3].
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Підводячи підсумки можемо констатувати, що сьогодні поширення соціальної ексклюзії
на рівні як держави, так і її регіонів, спричинює високий рівень поляризації українського
суспільства і, водночас, чинить суттєву загрозу його стабільності. Громадяни, які знаходяться на межі бідності не можуть входити у «дієздатні і перспективні соціальні системи» [4]
та відчувати себе повноцінним членами соціуму. Відтак, вони випадають з цивілізаційного
контексту, таким чином, опиняючись у категорії соціально виключених. На економічній системі
держави наслідки соціальної ексклюзії позначаються зниженням виробництва, наукових
розробок та інновацій, втратами в освітніх і дослідницьких сферах. На сьогоднішній день
зміна ставлення до вирішення проблеми соціальної ексклюзії в Україні та її регіонах, полягає
у створенні системи соціальних послуг, яка повинна бути спрямована на соціальне залучення
індивідів, і, своєю чергою, має знайти своє відображення у національній стратегії соціальноекономічного розвитку країни. Сьогодні аналіз тенденцій людського та економічного розвитку в європейських країнах доводить ефективність соціальних програм, які формуються на засадах забезпечення якісної системи соціальних стандартів і гарантій, що підвищує актуальність вивчення їх досвіду з метою протидії явищу соціальної ексклюзії в Україні.
1. УРСР vs Україна: в якій країні краще жити, або 26 цифр про головне // https://voxukraine.org/cards/26indexes/index.html
2. Прожитковий мінімум, динаміка середньої заробітної плати та стан виплати зарплати // профспілка
працівників освіти і науки України. Офіційний сайт. // https://pon.org.ua/novyny/
3. Інформація щодо самооцінки населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів
медичної допомоги у 2019 році // http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/03/snsz_med_2019.pdf
4. Соціальне відторгнення: європейський досвід та українські реалії / Акіліна О.В. //
http://www.ryzyk.in.ua/2015/11/blog-post_25.html
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РЕГУЛЮВАННІ РИНКУ ПРАЦІ
Необхідною умовою функціонування ринкових відносин в процесі реформування економічних відносин є використання державних механізмів регулювання ринку праці. Для
досягнення практичних та стратегічних цілей щодо забезпечення належного рівня життя громадян, всебічного розвитку людини на основі зростання економічного розвитку країни
держава як інститут влади здійснює регулювання ринку праці на національному та регіональному рівнях, спрямовану на створення умов ефективної, продуктивної зайнятості шляхом поліпшення використання існуючих і створених нових робочих місць та збалансованості попиту і пропозиції робочої сили.
Сучасний стан ринку праці в Україні в цілому, не сприяє створенню стабільності та
економічному зростанню, подоланню безробіття, підвищенню соціального захисту населення. Основною ринковою умовою економічного розвитку має бути такий ринок праці, за якою
кожен охочий до праці повинен мати таку можливість. У зв’язку з цим регулювання ринку
праці на національному рівні повинне бути спрямовано на забезпечення повної та ефективної
зайнятості, яка є основною умовою забезпечення високого рівня життя громадян.
Регулювання ринку праці на державному рівні являє собою конституційно закріплену
систему зобов’язань держави щодо правового регулювання процесів праці та виробничих
відносин, становлення соціальних гарантій зайнятості, оплати праці та прожиткового мінімуму, матеріальної допомоги соціально уразливим верствам населення. Механізм регулювання ринку праці включає систему взаємопов’язаних елементів соціального, правового та
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економічного значення. У більшості випадків основна увага в регулюванні ринку праці приділяється правовому елементу, який базується на законодавчих і нормативних актах, розпорядженнях,інструкціях, постановах, які регламентують відносини на ринку праці.
Головним і найбільш значним напрямом удосконалення державного механізму
регулювання зайнятості сільського населення виступає механізм державного регулювання
який сприяє підвищенню зайнятості молоді. Проблема молодого покоління на ринку праці
надзвичайно актуальна і в динаміці набуває тенденції.
Зараз, коли на ринку освітніх послуг разом з державними вищими навчальними закладами існує велика кількість комерційних вищих начальних закладів, виникає проблема працевлаштування молодих спеціалістів, конкуренція на ринку освітніх послуг. Значна частина
незайнятого населення в Україні – це молодь, яка не маючи досвіду роботи, змушена влаштовуватися на некваліфіковану та низькооплачувану роботу.
Отже, основних механізмів державного регулювання ринку праці є соціальний захист
населення від безробіття. Кошти, які держава витрачає на соціальні витрати та витрати
населення по безробіттю могли б сприяти створенню нових робочих місць. Інвестуючи
держава спрямовую кошти на само зайнятість населення, організацію підготовки та перепідготовки кадрів, якою займаються Державні центри зайнятості.
1. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник // Н.І. Єсінова . –
К.:Кондор, 2004. – 432 с.
2. Прокопенко Н.С. Управління зайнятістю сільського населення в аграрній сфері через податкові
механізми / Н.С.Прокопенко // Агросвіт. – 2009. – №23. С.15-21
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НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління»
ПРІОРИТЕТНІ СФЕРИ ТА СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ
КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ ДЛЯ ВІДБУДОВИ (KFW) В УКРАЇНІ
Характерними рисами сучасного етапу розвитку міжнародних економічних відносин є
глобалізація, поглиблення інтеграції економік різних держав у світове господарство.
Внаслідок об’єктивних економічних процесів і світових кризових явищ для багатьох країн
пріоритетне значення має співробітництво з міжнародними фінансовими інституціями, яке
уможливлює ефективне використання оптимальної комбінації залучених фінансових ресурсів. В актуальних умовах стрімко розвивається партнерство України з такою міжнародною
Інституцією як Кредитна установа для відбудови (KfW), яка на сьогодні є важливим міжнародним фінансовим партнером нашої держави.
Кредитна установа для відбудови (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) – державний
банк Уряду ФРН, що є одним з лідерів серед банків Німеччини у сприянні економічному
розвитку Німеччини, країнам Європи та іншим країнам світу. Центральний офіс KfW знаходиться в м. Франкфурт-на-Майні, представництва – в м. Берліні, та м. Бонні. Основними
сферами діяльності KfW є: підтримка малого та середнього бізнесу; надання позик на загальних умовах; будівництво та енергозбереження, охорона навколишнього середовища;
фінансування соціальної інфраструктури (водопостачання, енергопостачання, освіта, охорона здоров’я тощо); експортне та проектне фінансування; завдання суспільного значення;
рефінансування.
В рамках співпраці України з KfW на сьогодні успішно завершено реалізацію трьох
проектів вартістю 217,0 млн. євро, вибірка коштів за якими склала 100 %. Триває реалізація 3
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інвестиційних проектів обсягом 207,5 млн. євро, з яких станом на 1 квітня 2021 р. використано 53,38 млн. євро (25,73 %) [1].
Таблиця 1
Використання коштів по проектам Кредитної установи
для відбудови (KfW), млн. євро станом на 01.04.2021 р. [1].
№ угоди,
дата
Від
10.10.2016
Від
22.12.2015
Від
30.12.2011

Назва проекту
«Реконструкція
підстанцій у східній
частині України»
«Проект муніципального
водного господарства м.
Чернівці, стадія 1»
«Підвищення
ефективності передачі
електроенергії
(модернізація
підстанцій)»
Всього

Сума
позики

2016

2017

2018

150,00

2019
6,14

2020

2021

3,52

Всього
39,65

17,00

0,00

40,50

3,63

3,26

3,28

0,93

1,60

1,03

13,73

207,50

3,63

3,26

3,28

17,07

25,12

1,03

53,38

Також варто виокремити успішну реалізацію в Україні грантових проектів, що
відбуваються за підтримки KfW. Наприклад, в рамках реалізації програми «Financе East»
Фонд розвитку підприємництва активно впроваджує проект «Підтримка ЄС для сходу
України», метою якого є фінансова підтримка мікро, малого та середнього підприємництва
(ММСП) через установи, які є партнерами Фонду (ТОВ «ОТП Лізинг», АТ «Ощадбанк» та
АБ «Укргазбанк»). З початку реалізації цього Проекту установи – партнери профінансували
119 ММСП, а також компенсували вартість придбаних підприємцями 271 одиниць різної
техніки, обладнання та устаткування тощо, загальною вартістю 602,5 млн. грн. [2].
Не менш важливим і актуальним є співробітництво з KfW в рамках подолання
пандемії Covid-19. Тут відмітимо той факт, що для боротьби з Covid-19 Німеччина узгодила
виділення коштів на загальну суму 13,1 млн. євро для посилення медичних закладів на Сході
України. Метою погодженого проекту є підвищення спроможності закладів охорони здоров’я на Сході України. Фінансування спрямовується на оновлення будівельного фонду та
енергоефективне оновлення, а також на оснащення 12 медичних закладів сучасними медичними приладами та засобами індивідуального захисту в Харківській, Дніпропетровській,
Запорізькій областях і підконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областях [3].
Також відзначимо, що Урядом України 16 листопада 2020 р. було підписано проект угоди
№1437-р з німецьким державним банком KfW про надання 25,5 млн. євро (близько 855,4
млн. грн.) на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. Відповідну угоду про
співпрацю з ФРН Кабмін схвалив в квітні 2020 року [4].
Так, КМУ було підготовлено законопроект про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Німеччини про фінансове співробітництво (підтримано КМУ 14.04.2021 р.).
Ратифікація такої угоди та набрання нею чинності створять правові підстави для можливості
залучення кредитних ресурсів на суму до 214,55 млн. євро і грантів на суму до 38,9 млн. євро
шляхом укладення окремих кредитних та інших договорів з KfW.
Умови кредитування за інвестиційними проектами є: період погашення кредитів – 30
років, пільговий період – 10 років, процентна ставка – 2% на рік, комісія за невиплачені суми
кредитів – 0,25% на рік.
За даними Міністерства фінансів [5], відповідні кошти будуть спрямовані на
реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі для підтримки муніципалітетів, зокрема: у
сфері енергетики (модернізація підстанцій та інтеграція української енергетичної системи до
європейської об’єднаної енергосистеми); підтримку малого та середнього підприємництва;
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здійснення енергоефективних заходів у громадських будівлях (школи та дитячі садочки);
реконструкцію комунальної інфраструктури в регіонах тощо.
1.
Кредитна Установа для Відбудови (KFW). URL: https://mof.gov.ua/uk/kreditna-ustanova-dljavidbudovi-kfw
2.
Представники Мінфіну та Німецького банку розвитку здійснили перегляд портфелю спільних
проектів. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/predstavniki-minfinu-ta-nimeckogo-banku-rozvitku-zdijsnili-pereglyadportfelyu-spilnih-proektiv
3.
Боротьба з Covid-19: Німеччина виділяє кошти на загальну суму 13,1 мільйона євро для
посилення 12 медичних закладів на Сході України. URL: https://kiew.diplo.de/ua-uk/aktuelles/-/2440342
4.
25,5 млн. євро на житло для переселенців: Україна отримає допомогу від німецького державного
банку
KfW.
URL:
https://antiraid.com.ua/news/25-5-mln-ievro-na-zhitlo-dlja-pereselenciv-ukraina-otrimaiedopomogu-vid-nimeckogo-derzhavnogo-banku-kfw/
5.
Уряд просить ВР ратифікувати угоду з Німеччиною про кредити і гранти KfW на 250 млн. євро.
URL: http://finbalance.com.ua/news/uryad-prosit-vr-ratifikuvati-uhodu-z-nimechchinoyu-shchodo-kreditiv-i-hrantivna-250-mln-vro
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ТЕХНОЛОГІЧНА ДОМІНАНТА СТРУКТУРНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ
І СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ
Сучасні моделі економічного зростання визначальними чинниками позитивної
економічної динаміки визнають інновації – у вигляді нових технологій і нових товарів, які
більшою або меншою мірою змінюють структуру і сутнісне наповнення економічних процесів, впливаючи як на попит, так і на пропозицію товарів і зрушуючи в той чи інший бік їх
рівновагу на ринку. І чим швидшими є темпи науково-технічного прогресу, тим динамічніше
змінюється технологічна основа виробництва товарів, тим крихкішою є ця рівновага і жорсткішою конкурентна боротьба. Власне циклічність економічного зростання ще на початку ХХ
ст. науковці пояснювали появою принципово нової технології, яка змінювала технологічний
базис виробництва у певній галузі. Зважаючи на спорідненість багатьох виробничих систем,
нова технологія поширювалась і в інші сфери економічної діяльності, зумовлюючи загальний потужний імпульс розвитку економіки.
Циклічність розвитку економіки описували в своїх працях М. Кондратьєв, Й. Шумпетер, А. Кляйкнехт та інші науковці. Більш детально технологічні причини економічного
зростання досліджували С. Глазьєв, Нельсон та Вінтер. О. Шевлюга та О. Олефіренко [1]
вказують на існування прямої залежності між домінуючими в галузі технологіями і здатністю підприємств цієї галузі виступати продуцентами на ринку технологій, а не тільки
залучати створені іншими технології для свого розвитку. Нові технології зазвичай тягнуть за
собою зміни в структурах виробничих, а відтак – управлінських завдань, впливаючи на
розподіл повноважень. А значить – потребують нових координаційних механізмів і управлінських інструментів для узгодження рішень; вони також впливають і на соціальні процеси,
змінюючи мотиви і характер організаційної взаємодії. Загалом, зміна технологічного устрою
є результатом розвитку інноваційного процесу, який на кожному витку переводить соціально-економічні системи на якісно новий рівень функціонування, охоплюючи не тільки
його техніко-технологічну, а й економічну та соціальну складові. Тим самим формується
новий тип економіки – із іншою галузевою структурою, яка відповідає новому, вищому технологічному устрою.
Кожен технологічний устрій формує загальне технологічне середовище, в якому працюють підприємства, забезпечує споріднений «технологічний режим» [2] їх функціонування,
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який дає змогу формувати технологічні ланцюжки створення споживчої цінності, насичуючи
їх інноваціями. Він поєднує виробничі можливості учасників цих ланцюжків, застосовність
їх технологічних рішень, кумулятивність у реалізації планів загального розвитку. Тому
структурні зрушення у економічних системах мають відбуватися за певними принципами,
які забезпечать не лише точкове вкраплення в економіку високотехнологічних виробництв, а
перехід до вищого технологічного устрою взаємопов’язаних підприємств, тобто –
забезпечать міжгалузеву технологічну збалансованість структурних зрушень.
Результатами досліджень багатьох науковців доведено, що формування технологічної
структури економіки зумовлено періодичною зміною технологічних устроїв, внаслідок чого
відбувається еволюційна заміна застарілих новими. За таким принципом працюють і
різноманітні інвестиційні фонди і венчурний бізнес, вкладаючи капітал у ризикові інноваційні проекти. Однак вони здебільшого інвестують у бізнес-проекти, оцінюючи їх економічну
привабливість за критеріями конкурентоспроможності окремого виробника. Наприклад, А.
Томпсон та Дж. Формбі рекомендують оцінювати перспективність нових технологій з таких
позицій [3, с.169-170]: продуктивності, ресурсоощадності, ресурсозаміщення, ринкових
можливостей.
Багато дослідників, які аналізували можливості переходу економічних систем до
вищого технологічного устрою, вказували на проблему значної інерційності тих систем, які
насичені застарілими технологіями, але мають можливості лобіювати деякі преференції для
конкурентного протистояння. Для подолання такої інерційності пропонуються різні підходи.
Так, Досі [4] пропонує не відмовлятися раптово від пануючої технологічної парадигми, а
вибудовувати на її основі інші технологічні траєкторії. Антонеллі вказує на перспективну
доцільність локалізованих технологічних змін [5, с. 4], Ф. Гейл рекомендує використовувати
переваги концентрації виробництва для розширення інноваційних підходів до формування
конкурентних стратегій [6].
Рекомендації цих та інших науковців можуть бути використані і в Україні – за умови,
що вони даватимуть змогу прискорити зміни технологічної структури національної економіки, значна кількість виробничих систем якої уже впритул наблизилась до своєї технологічної межі, стала непридатною до випуску конкурентоспроможної продукції. Адже основні
експортоорієнтовані підприємства є надзвичайно енергомісткими, споживаючи велику кількість вуглеводневих ресурсів. В умовах переходу країн ЄС до «зеленої економіки» (що
відповідає концепції сталого розвитку, вказано у стратегічних пріоритетах ЄС і має уже
найближчі часові орієнтири – зниження викидів СО2 на 40-55% уже до 2030 рр., для цього
вводиться податок на вуглецевий слід), продукція більшості вітчизняних металургійних,
хімічних і навіть агропідприємств втратить свої і без того слабкі конкурентні переваги (які
ґрунтуються в основному на дешевизні робочої сили і низьких амортизаційних витратах
через зношеність обладнання).
Більшість вітчизняних підприємців керується у своїх рішеннях передусім поточною
ринковою кон’юнктурою, надаючи перевагу відтворенню і вдосконаленню існуючих
виробничих систем і нехтуючи довгостроковими планами техніко-технологічного розвитку.
Як наслідок – в Україні багато галузей виробництва залишаються в межах третього-четвертого технологічних устроїв, які вже не можуть забезпечувати конкурентні переваги на світових
ринках, фактично вичерпавши можливості розвитку національної економіки.
Формалізація способів зниження бізнес-ризиків шляхом унормування правил економічної поведінки учасників різних типів ринкових трансакцій дає змогу впливати і на загальну економічну динаміку. Очевидно, що узгодження інтересів усіх груп стейкхолдерів (і
особливо стратегічних груп) відповідної соціально-економічної системи (мікро-, мезо- чи
макрорівня) має служити основою прийняття рішень, що стосуються планів її розвитку.
Вітчизняні науковці підкреслюють, що «промислова політика, визначена без співпраці з
бізнесовими колами, буде малорезультативною. З огляду на це, в Україні необхідно формувати пріоритети промислової політики на засадах консенсусу між державою і бізнесом. І
слід прагнути балансу у вирішенні економічних, екологічних і соціальних цілей розвитку – і
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саме це забезпечуватиме його сталість у довготривалому періоді, забезпечуючи зростання
ресурсної і ринкової синергії господарювання в межах екологічних можливостей територій.
1. Шевлюга О. Г. Олефіренко О. М. Дослідження впливу технологічних інновацій на ринок технологій і
розвиток підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. №4 Т.1. С. 38–44.
2. Technological Regimes and Innovation: Orietta Marsili Eindhoven University of Technology and Bart
Verspagen. 2001. pp . 5 -8.
3. Томпсон А., Формби Дж. Экономика фирмы (пер. с англ.). Москва : ЗАО «Издательство БИНОМ»,
1998. 544 с.
4. Dosi. Technological paradigms and technological trajectories. Science Reseaech Unit, University of Sussex
1982. pp .152 -154.
5. Antonelli. Localized technological change : Towards the economy of complexity. 2008 p.4.
6. Gayle, Philip G. Market Concentration and Innovation: New Empirical Evidence on the Schumpeterian
Hypothesis. Department of Economics Kansas State University. URL: http://www-personal.k-state.edu/~gaylep/jpe.pdf
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ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
НА РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ
Відповідно до законодавства України, зовнішня трудова міграція являє собою
“переміщення громадян України, пов’язане з перетинанням державного кордону, з метою
здійснення оплачуваної діяльності в державі перебування”.
Трудова міграція населення є суперечливим явищем для економіки країни-донора,
оскільки містить у собі як переваги, так і недоліки для її економічного зростання. У залежності від того, які фактори трудової міграції – позитивні або негативні – переважають, можна
робити висновки про її доцільність.
Розглянемо вплив зовнішньої трудової міграції на рівень зайнятості та насиченість
кадрами ринку праці в Україні.
Актуальною проблемою ринку праці України є невідповідність навичок шукачів роботи вимогам роботодавців. Згідно з даними опитувань бізнесу наприкінці 2019 року третина
українських підприємств зазначали брак робочої сили відповідної кваліфікації серед ключових факторів, що обмежують виробництво. [1]
У цьому явищі можемо прослідкувати вплив зовнішньої трудової міграції, яка спричиняє відплив кваліфікованих кадрів (т. зв. brain drain), що з одного боку призводить до
збідніння трудового потенціалу України, а з іншого боку також знижує ефективність
державних інвестицій у освіту (через оплату навчання на місцях державного замовлення).
В контексті проблеми невідповідності навичок шукачів роботи вимогам роботодавців
пропонуємо порівняльний аналіз України та країн-реципієнтів української трудової міграції
за такими позиціями:
1) Рівень охоплення населення вищою освітою (підіндекс Глобального Інноваційного
Індексу);
2) Рівень безробіття;
3) Частка зайнятих із вищою освітою.
Варто зазначити, що за показником охоплення населення традиційного офіційного
віку навчання вищою освітою результат України є високим – 82,7 % (14-те місце зі 131). У
той же час показники країн-реципієнтів української робочої сили є нижчими, зокрема у
членів ЄС Польщі та Італії це 67,8 % (34-те місце) та 61,9% (44 місце) відповідно. Разом із
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цим, рівень охоплення населення вищою освітою у Російській Федерації є близьким до
українського – 81,9% (17 місце).
Таблиця 1
Вибіркова характеристика факторів ринку праці в Україні та за кордоном
№
з/п

Відповідний рейтинг або показник*

1.

Рівень охоплення населення вищою
освітою (GII) у 2020 р., % [2]

2.

Рівень безробіття у 2019 р, % . [3]

3.

Частка зайнятих з вищою освітою, % [4, 5]

Україна
82,7 (14
місце)
8.88 (51
місце)

Польща
67,8 (34
місце)
3,47 (135
місце)

Країни
РФ
81,9 (17
місце)
4,59 (105
місце)

Італія
61,9 (44
місце)
9,89 (43
місце)

57,8**

87***

88***

74***

* Перелік рейтингів та показників згруповано автором самостійно.
** У віці 20-64 роки із базовою вищою освітою, 2019 рік.
*** У віці 25-64 із ступенем бакалавра або еквівалентним, 2020 рік.

Проте важливо врахувати, що поруч із нарощуванням обсягів освітньої підготовки в
Україні спостерігається зниження якості освітніх послуг, деформація інфраструктурного устрою
освітньої системи [7] та невідповідність обсягів та напрямів підготовки кадрів потребам ринку.
Станом на 1 січня 2021 року послуги Державної служби зайнятості отримували 1,2
млн громадян, з них 459 тис. осіб мали статус безробітного. За освітою: 49% зареєстрованих
безробітних мали вищу освіту, 34% – професійно-технічну, 17% – загальну середню освіту.
[8] Дана статистика яскраво ілюструє, що високий рівень охоплення населення вищою
освітою не гарантує відповідний рівень зайнятості.
Частково саме з причини невідповідності навичок шукачів роботи вимогам роботодавців і попри те, що попит бізнесу на робочу силу був значним, рівень безробіття в Україні
у 4 кварталі 2019 р. складав досить суттєві 8,88%. Вищим з аналізованої групи країн є тільки
показник Італії – 9,89%. Рівень безробіття у Польщі та РФ – 3,47% і 4,59% відповідно.
Частка зайнятих із вищою освітою в Україні попри високий рівень охоплення населення вищою освітою складає лише 57,8%. Натомість у аналізованих сусідніх державах
ситуація набагато краща: в Польщі – 87%, РФ – 88% та Італії 74%.
Низький показник України, на нашу думку, пояснюється несинхронізованістю пропозиції ринку освітніх послуг та попиту ринку праці, а також високим рівнем трудової міграції
населення України (зокрема висококваліфікованого) – за даними Державної служби
зайнятості у 2020 році, із загальної кількості офіційно працевлаштованих за кордоном близко
половини (49,5% осіб) мали вищу освіту. [9]
Задля підвищення ефективності державних інвестицій у освітню сферу, забезпечення
відповідності обсягів та напрямів підготовки кадрів потребам ринку праці, зниження рівня
безробіття та підвищення економічної активності населення, що у сукупності сприятиме
досягненню ЦСР 8, доцільними, на нашу думку, є наступні заходи з боку держави:
- оптимізація обсягів та структури державного замовлення шляхом синхронізації
попиту на ринку праці та пропозиції ринку освітніх послуг;
- перегляд актуального та спрямування підвищеного державного фінансування для
підготовки у закладах вищої освіти дефіцитних кадрів;
- спрямування зусиль ЗВО на покращення якості освітніх послуг та орієнтацію
освітніх програм на потреби ринку праці, а не на отримання якомога більшого
обсягу державного замовлення;
- перегляд освітніх програм на предмет їх відповідності сучасним ринковим тенденціям та потребам ринку праці;
- оновлення матеріально-технічної бази освітнього комплексу;
- моніторинг працевлаштування випускників ЗВО;
- надання поруч із професійними знаннями «м’яких» навичок (soft skills).
377

Висновки: Потреба закордонного ринку у відповідних фахівцях має стимулювати
внутрішній розвиток системи освіти та підготовки кадрів, яка в силу поширеності трудової
міграції за кордон має реагувати на сучасний попит не тільки на внутрішньому, але й на
зовнішньому ринку (зокрема на ринках цільових країн спрямування міграції).
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ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ
УКРАЇНИ В УМОВАХ FINTECH ІНОВАЦІЙ
Постійний інтерес до проблеми фінансової інклюзії засвідчує прагнення відшукати
саме ті важелі впливу на неї та підібрати такий алгоритм дій, який би забезпечував баланс
інтересів між потребами споживачів фінансових послуг та потенціалом фінансового ринку.
Обмежений доступ до базових фінансових послуг є важливою перешкодою для населення,
малого та середнього бізнесу у багатьох країнах, що може мати значні макроекономічні
наслідки. Проблема фінансової інклюзивності має соціальну спрямованість, коли частина
населення через «фінансову ізоляцію» позбавлена можливостей для саморозвитку та забезпечення власних потреб. За даними Світового банку, близько 60 % дорослих у країнах, що
розвиваються, не користуються офіційними фінансовими послугами. Зважаючи на велику
частку населення, яке знаходиться поза банківським сектором чи недоотримує фінансові
послуги, а також через труднощі для банків щодо обслуговування малих та середніх підприємств і населення, що мешкає у сільській місцевості, то фактично на ринку є незаповнена
фінансова ніша. Це означає, що для FinTech сектору склалися вигідні умови для інвестування
у цей напрям бізнесу. Крім того, попит на такі послуги сформувався завдяки розвитку електронної комерції та потреби у проведенні дешевих платежів, а також швидких та надійних
послугах з переказу грошей. Отже, основними детермінантами розвитку FinTech інновацій
спрямованими на підвищення рівня фінансової інклюзивності, є: 1) розвиток мобільного
інтернету та смартфонів; 2) розвиток соціальних мереж; 3) втрата довіри до банків; 4) незадоволеність глибиною, доступністю та ефективністю банківських послуг.
Інноваційний фінансовий розвиток важливий для посилення фінансової інклюзії та
зменшення соціальної нерівності. Вплив фінтех інновацій на фінансову інклюзивну поведінку домашніх господарств найбільш всього проявляється через такі фінансові послуги:
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платежі, кредитування, заощадження населення та страхування. Забезпечуючи доступ та
можливість активного використання доступних фінансових послуг, фінансова інклюзія може
принести значні переваги банківським, небанківським та нефінансовим установам. Мобільні
телефони та хмарні технології, штучний інтелект, машинне навчання, Big Data, Data Science
та блокчейн технології дозволяють створювати інноваційні бізнес-моделі, продукти та
послуги, що підтримують фінансову інклюзію. Ці технологічні інновації здані збільшити
доступ, знизити експлуатаційні витрати та покращити ефективність та досвід клієнтів щодо
користування традиційними фінансовими послугами. Однак вони також можуть негативно
вплинути на фінансову інклюзію та в деяких випадках призвести до фінансової ізоляції.
В умовах глобалізації та фінансової інтеграції визначальний вплив чинять глобальні
мега-тренди. Виділяємо декілька мега-трендів діджиталізації фінансів, які найбільше впливають на розвиток фінансової сфери та фінансової інклюзії, а саме: 1) розвиток альтернативних
форм фінансового посередництва через трансформацію технології FinTech у TechFin (на
фінансовому ринку з’являються нові учасники, орієнтовані на розширення доступності
фінансових послуг з використанням цифрових технологій фінансування); 2) поява новітніх
різновидів технології FinTech (bankingtech, wealthtech, insurtech), що розширює масштаби
діяльності банків, та сприяє формуванню нової моделі фінансової поведінки населення; 3)
фінансові технології (FinTech) поступово все глибше імплементуються у бізнес-моделі
учасників фінансового ринку, стаючи їх частиною, та сприяючи проникненню фінансових
послуг до якомога ширшого кола клієнтів; 4) регулятори і учасники фінансових ринків все
частіше апелюватимуть до технологічних рішень в управлінні (RegTech). Такі мега-тренди
здатні: 1) змінити існуючі галузеві структури; 2) розмити межі між певними секторами
економіки та фінансового ринку; 3) полегшити стратегічну дезінтеграцію; 4) удосконалити
процеси створення, постачання продуктів та послуг економічним суб’єктам, в першу чергу
населенню та МСБ; 5) сформувати нові вектори ведення бізнесу та формування екосистеми
фінансового ринку; 6) значно підвищити доступність фінансових послуг [1].
Традиційні фінансові інститути прагнуть до впровадження цифрових технологій з
метою збереження і підвищення конкурентних переваг. Зростання рівня FinTech інновацій
сприяло розвитку фінансової інклюзії населення, яке стикається з труднощами щодо забезпечення традиційними формами фінансування, перш за все банківськими позиками, через їх
розмір та профіль високого ризику. Незадоволеність попиту сприяє проникненню у сферу
фінансового посередництва великих технологічних компаній (BigTech), основною діяльністю яких є цифрові послуги, а не фінансові послуги. Зазвичай, спочатку ці компанії починають надавати послуги з платежів, поступово розширюючи сферу своєї фінансової діяльності за рахунок надання кредитів, ощадних продуктів, страхування. У вересні 2020 року
було опубліковано дослідження фахівців Базельського комітету де зазначено, що «валовий
обсяг альтернативного кредитування» від компаній FinTech та BigTech склав у 2019 році
майже 800 млрд. доларів США у всьому світі. З них 572 млрд. дол. США це кредити надані
BigTech компаніями [2, 3]. Виявлено, що BigTech кредитування більш розвинене в країнах з
високим ВВП на душу населення, з високою процентною маржою банків та м’якою політикою регулювання. В свою чергу Fintech розвивається в країнах де менше банківських відділень на душу населення. Крім того драйверами розвитку альтернативних форм фінансування
є: 1) відсутність активної конкуренції на ринку; 2) розвинені ринки облігацій і акцій;
3) незадоволений попит споживачів на фінансові послуги; 3) доступ до даних; 4) розвинута
інституційна складова.
В цілому варто зазначити, що BigTech, як і FinTech доповнюють традиційні форми
надання фінансових послуг, а не замінюють їх, і тим самим збільшують загальний доступ до
цих послуг населення та МСБ. Як зазначають західні дослідники тренд проникнення BigTech
компаній в сферу фінансового посередництва обумовлює формування нового атрактору
спрямованого на трансформацію технології FinTech у TechFin (технологічні фінанси) та
формує потребу у зміні регуляторних норм та правил (RegTech). В свою чергу фінансовим
установам обов’язково потрібно навчитися розуміти клієнта та реагувати завчасно на його
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уподобання, але при цьому чим сучасніший клієнт, тим важче відповідати його цифровим
вимогам. Потрібно розвивати надійну, безпечну, ефективну та широко доступну систему роздрібних платежів та інфраструктуру інформаційно-комунікаційних технологій, які б забезпечували всіх користувачів зручним, надійними точками обслуговування для здійснення
фінансових послуг. Отже, перехід до цифрових технологій та розвиток FinTech-інновації
повинен визначатися потребами населення й слугувати їх задоволенню.
1. Philippon, T. On Fintech and Financial Inclusion. BIS Working Papers. 2020. № 841
2. Bank for International Settlements. Big tech in finance: opportunities and risks. Річний економічний звіт.
2019. URL: https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2019e3.pdf
3. Cornelli G., Frost J., Gambacorta L., Rau R., Wardrop R. & Ziegler T. Fintech and big tech credit: a new
database. BIS Working Paper. 2020. No. 887.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАСТРОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Останнім часом на теренах України та світу почав набирати популярність гастрономічний туризм. Зазвичай, його обирають вибагливі туристи, які є великими гурманами. Головною метою таких турів є бажання насолодитися особливостями кухні тієї чи іншої країни,
скуштувати автентичні та екзотичні страви, дізнатися історію розвитку кулінарії та традиції
споживання їжі в тій чи іншій місцевості. Гастрономічна подорож – це палітра, за допомогою
якої турист може намалювати своє уявлення про країну чи місцевість його подорожі. Їжа
відкриває таємницю духу народу, допомагає зрозуміти його менталітет.
У наш час світ стає все більш відкритим та доступним. Але часто туристи шукають
досвід, заснований на місцевій культурі та самобутності. Населення цікавиться кулінарією та
гастрономією і широко їх популяризує. Цьому сприяють телешоу, соціальні мережі, проведення майстер-класів для професіоналів і аматорів в закладах харчування, а також дитячі
кулінарні школи, які пропонують деякі заклади ресторанного господарства тощо.
Як вважає наукова дослідниця Кукліна Т.С., «гастрономічний туризм» – це різновид
туризму, пов’язаний з пересуванням різними країнами, з метою ознайомлення з національними стравами, продуктами, напоями [3].
Тобто гастрономічний тур (або гастротур) – це комплекс заходів по дегустації страв,
характерних для місцевої кухні. «Уроки» кулінарного країнознавства можуть проходити не
лише на базі ресторанів чи кафе, але і на ринках, фермах, кухнях місцевих жителів, під час
фестивалів, карнавалів і зборів врожаю, за столом і просто на вулиці» [1].
В залежності від місця проведення гастротури поділяють на два види:
· «сільські» (зелені) – передбачають збір дикорослих ягід в лісі, овочів і фруктів на
фермах, «полювання» на трюфеля або прогулянку по дорогах виноробства тощо;
· «міські» – гастротури, що дають змогу відвідати місцеві виробництва: кондитерську фабрику, крафтову пивоварню, маленький ковбасний цех та ресторанчик
при ньому, де з продукції, що випускається на фабриці або в цеху готується
делікатесна страва [2].
Крім того гастрономічні тури поділяють за його спеціалізацією на: винні, рибні, сирні,
кавові, медові, фруктово-ягідні, чайні, шоколадні, агро, тютюнові та змішані.
Українська кухня має свій характерний стиль та традиції, що славляться і серед інших
країн світу. Найвідомішими українськими стравами є борщ, галушки, вареники, бринза тощо.
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Для кожної з областей України характерні свої унікальні національно-культурні та
природні особливості, що впливають і на кулінарні вподобання, носять неповторний характер і можуть зацікавити, як вітчизняних так і іноземних гастротуристів. Україна багата
своїми національними стравами, а також натуральними продуктами харчування. Але більшість туристів, які відвідують нашу країну не мають уяви, який потенціал зберігає в собі наша культура та історія, у тому числі у сфері гастрономії.
Найбільше гастрономічних туристичних ресурсів зосереджено в Закарпатській, Львівській, Полтавській областях та в містах Київ, Луцьк Львів. Їх презентують як в автентичних
кулінарних закладах, зелених садибах, так і на місцевих фестивалях. До найвідоміших з них
відносять:
– Фестиваль кави у Львові (проводиться щорічно у вересні);
– Фестиваль сиру і вина на Львівщині (жовтень);
– Національний Сорочинський Ярмарок на Полтавщині (серпень);
– Фестиваль національної кухні в Луцьку (вересень);
– Свято полуниці в Одеській області (травень);
– «Закарпатське божоле», Закарпаття (листопад);
– Фестиваль «Гуцульська бриндзя», м. Рахів, Закарпаття (вересень);
– Фестиваль вуличної їжі в Києві (серпень);
– Київський фестиваль їжі і вина «Kyiv Food and Wine Festival» (жовтень);
– Фестиваль дерунів у Коростені, на Житомирщині (вересень) [4].
Великий потенціал в розвитку гастротуризму має і Черкащина. Територією області
протікає найбільша водна артерія України річка Дніпро. Тому серед кулінарних родзинок
могли б бути рибні страви. Крім того в м. Черкаси є власна міні-пивоварня «Черкаська Баварія», при якій функціонує і невеличкий ресторан. Шкода, що навіть не всі черкасці знають
про це місце.
До недавнього часу, щорічно, на День міста в Черкасах проводили фестиваль «Полуниця – насолода смаку», де свою майстерність та страви з полуницею представляли близько
30 кулінарних підприємств області.
В липні 2020 р. в м. Умань Черкаської області вже вдруге проходив фестиваль сиру та
вина, де на гостей чекали близько 30 виробників та імпортерів вина, більше 200 авторських
унікальних сирів, а також вибір натурального меду, пастили, питного меду, крем-меду з
різноманітними смаками та інших натуральних смаколиків.
Ці дані свідчать про величезні перспективи розвитку кулінарного мистецтва як виду
туризму на Черкащині та в Україні загалом. Важливо пам’ятати, що один туристичний
маршрут може поєднувати в собі не лише гастрономію, а й містити пізнавальну, подієву,
ділову чи іншу складову. Саме цю особливість мають враховувати провайдери туристичних
послуг в Україні при популяризації та просуванні гастрономічних турів для українських та
іноземних туристів.
1. Марина Миронова. Еда без границ. Правила вкусных путешествий. Альпина Паблишер, 2016. 224 с.
2. Гастрономічний туризм. URL: http://www.gastrotur.ru/gastronomicheskiy-turizm/vidi-gastroturizma
3. Кукліна Т.С. Гастрономічний туризм на туристичному ринку України // Сборник научных трудов
SWORLD. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления
теоретических и прикладных исследований-2013» (19-30 марта 2013 г.). URL: https://tourlib.net/statti_ukr/kuklina.htm
4. Сливенко В. А. Шляхи активізації вітчизняного гастротуризмуна міжнародному туристичному
ринку. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7054

381

Melnik N.
pracownik naukowy,
Koval A.
aspirant
Instytut Agroekologii i Gospodarki Środowiskowej Państwowej Akademii Nauk Rolniczych
(NAAS), Kijów, Ukraina
NATURALNE I ANTROPOGENICZNE ZMIANY TORFOWYCH GLEB W PROCESIE
ICH DŁUGOTRWAŁEGO ZASTOSOWANIА
Natężenie mineralizacji i fizyczne rozpylanie torfu zależy od stopnia wysuszenia sposobuw uprawy i
hodowania kultur. Zainstalowana że najbardziej intensywnie mineralizacja torfu odbywa śię pod
odchwaszczeni roślinami uprawianymi i pod głęboką (30-35 cm) uprawą pługiem ziemia.
Słowa kluczowe: melioracja rolna, proces, torfowisko, gleba torfowa.
Na Ukrainie istnieje około 3,3 mln ha ziemi osuszonej, większość której jest zlekalizowana w
północno-achodniej i północnej części Polesia; osuszone torfowiska zajmują około 1 mln ha [1].
Prędkość procesu tworzenia torfu raczej powolną (setki lat, a nawet tysiące lat) i w zakresie
od 0,5 do 2,5 mm rocznie.
Pierwsze obserwacje na Stacji Doświadczalnej w Mińsku, założonej w 1912 roku, pokazały,
że w warunkach obniżenia poziomu wód gruntowych do 30-60 cm w glebach torfowych możliwe
jest hodowanie roślin [2]. Rozwój glebotwórczego procesu torfowej gleby przyczynia specyficzne
zmiany fizycko- i chemicznych procesów. Przede wszystkim gleby torfowe charakteryzują się
wysoką zawartością substancji organicznych, to jest 75-95% masy całkowicie wysuszonego torfu
[3]. Najważniejsze składnikami popiołu torfu są fosfor, potas, wapń i inne pierwiastki chemiczne
element, których zawartość zależy od powstawania i rozwóju gleb błotnych [1].
Następnie badania przeprowadzone na Sarneńskiej Stacji Eksperymentalnej pokazały ze, w
ciągu lat przez użytkowanie rolnicze (z 1958) gęstość gleby wzrosła do pieleniej płodozmianie
200%, na podstawie długoterminowych łąk do 150%. Wprowadzenie płodozmian cztery pola traw
wieloletnich hamowało konsolidację torfowej gleby w ornym horyzoncie do 9% [4].
Natężenie mineralizacji i fizyczne rozpylanie torfu zależy od stopnia wysuszenia sposobuw
uprawy i hodowania kultur. Zainstalowana że najbardziej intensywnie mineralizacja torfu odbywa
śię pod odchwaszczeni roślinami uprawianymi i pod głęboką (30-35 cm) uprawą pługiem ziemia i
redukcja wód gruntowych w lecie do 120-130 cm od powierzchni gleby. Po wieloletnimi trawami
proces mineralizacja stopniowo spowalnia się i już przez 4 lata ich zastosowanią dostępnego azotu
w glebie już nie ma [4; 5].
Obecnie na tym etapie rozwoju rolnictwa jednym z najważniejszych czynników stworzenia
ekonomicznie skutecznej i stabilnej produkcji paszy jest racjonalne wykorzystanie osuszonych
ziem. Głównym celem jest, to że by z każdego hektaru zbierać jak najbardziej tanie i wysokiej
jakości produkty, wytworzonej jak najmniej kosztów przy minimalnych wydatkach substancji
organicznych [1].
Teraz pojawia się wyraźna tendencja do pogorszenia właściwości agrochemicznych z
regeneracji gleby. Intensywnie są procesy zakwaszania, tereny podmokłe i wtórne uwilgotnienia,
miejsc pereosushennya, deflacja, eksploatacja torfu materii organicznej.
Reforma sektory rolniczego doprowadziła do tego, że osuszone tereny duża liczba
scharakteryzusą się krytycznym melioracyjnym stanem. Użytkownicy gruntów wszystkih form
własności nie są odpowiedzialny za zachowanie i efektywne wykorzystanie osuszonej ziemi, nie
zawierać umowy z biurami Gospodarki Wodnej do technicznej obslugi.
Intensywny rozwój regeneracji pracy strefa wilgotne na Ukrainie spowodowały aktywację
niektórych negatywnych procesyw w środowisku naturalnym osuszonych obszarów, dokładnie
pereosuszonych, torfowej deflacja, zmiany sezonowe redystrybucji przepływu, etc. Podstawy
teoretyczne i praktyczne agromelioracyjnej nauki muszą otpowiadać zgodne warunków naturalnych
i gospodarczych i całkowicie cech rolnictwa w każdej strefie. Obserwacje polskich naukowcyw na
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torfowiskach, osuszonuch w 1853-1880 rr. i w 1937 roku, wykazały, że zmiany w glebach
torfowych w użytku rolnym często występują w kierunku powstawanie gleby typ murshewoho,
ponadto, proces ten zależy zasadniczo od podstawowej skali. Założony gruba warstwa torfu nie
znika bez śladu, i przekształca się w nowy rodzaj gleby żyznej [5-7]. Badania przeprowadzone na
opalonym torfowisku masywu górskiego «Czemerne», który pod względem tworzenia, morfologicznie
funkcjonalny, skład botaniczny, właściwości fizyczno-wodne jest typowym dla Polesia – głębokim
średnie popiołu nie powodzi hipnowo-turzyca marsha nizinnego typy.
Analiza parametrów klimatycznych, przez długi okres pokazuje zwiększenie średnia dzienny
temperatury zimą wydajnośći temperatury powietrza i zmniejszenie letnich; przesunięcie terminu
wegetacii roślinności itp. Suchych okresów wegetacji do 15% więcej niż na mokro, i lat
odpowiednio – 33% (grafik 1).

Grafik 1. Średnie dane roczne, m. Sarny.

Przez pół wieku rolnicze gęstość gleby podczas długotrwałego stosowania łuków wzrosły
od 0,21 do 0,34g/cm. W rotacji z 4 lat łąka okres wziął niewielki spadek gęstości odsączone
gleby torfowe i zagęszczenie gleby wzrosła z 0,21 do 0,35g/cm , jazdy w rotacji 6 pola
wieloletnich traw znacznie zmniejszylą zagęszczenie odsączone gleby torfowej, w tym obrotie
gęstośći gleby wzrosły o 0,13g/cm3.
Podczas monitorowania wskaźniki agrochemiczne parametruw długotrwałe użytkowanie
rolnicze wysuszonych torfowisk prawie żadnego wpływu na treść brutto formy całkowitego azotu,
fosforu i potasu (tab. 1).
Tabela 1
Wpływ długotrwałego stosowania w rolnictwie torfu glebach zawartość
ogólnych form składników pokarmowych (w % na absolutnie suchej glebie) ˇ

ˇ
– dane Szabłygina F. (1913), Swietohowski B. (1932), Mostowoi M. (1958), Skripnichenko S. (2001),
Kowal S. (2004), Zosymczuk M. (2013).
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Agrochemicznych obserwacje sugerują, że długotrwałe użytkowanie rolnicze prawie nie wpływa
na go dostępność w glebie brutto azotu i potasu, sprawdzone znaczący zwiększenie fosforu – w
stosunku do сelinny gleby ich liczba wzrosła w 2 razy.
Zgodnie z prawnych i gospodarczych oceny stanu gleb badanych gleb torfowych oceniano
jako takie, które są średniąważonę w stanie przed kryzysu. [8]
Na wysuszonych torfowiskach obszarów badawczyca do płodozmian z różną
intensywnością nasycenia wieloletnich traw celulolityczna działalnośći wzrasta. Tempo destrukcji
płótna intensywne w pielenie płodozmianie, i pod wieloletnimi trawami zwolnił jej rozkład prawie
4-krotnie. Tak, osuszenie gleb torfowych i intensywne wykorzystanie majo wpływ na ogólny
kierunek ich ewolucja. Nagromadzenie gleby torfowej zmienia się rozkładem i stopniowym
zużyciem. Zmiana procesów glebowych prowadzi do osiadania torfuw, zmniejszenie ich zdolności,
i często do pełnego zniknięcia i wychodzenia do powierzchni bazowych skał mineralnych.
Opracowanie kompleksowego gospodarowania i środków rolno-środowiskowych, skierowany do
poprawy właściwości fizyczno-wodnej wysuszonych torfowisk, zwiększenie produktywności
gruntów rolnych i żyzność gleby powinno być priorytetem w zarządzaniu produkcją rolną na nich.
1. Рижук С.М. Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних грунтів Полісся і
Лісостепу України. / С.М. Рижук, І.Т. Слюсар. – К.: Аграрна наука, 2006. – 424 с.
2. Тюленеев Н.А. Осушення та освоєння боліт та заболочених земель / Н.А. Тюленев. – К.: Держсільгоспвидав УССР, 1952. – С. 5-17.
3. Шматок В.І. Якісні зміни органічної речовини осушених торфоболотних ґрунтів під дією сільськогосподарського використання / Шматок В.І. // Меліорація і водне господарство. – 1994. – Вип. 80. – С. 39-40.
4. Стариков Х.Н. Увлажнение осушенных торфяников / Х.Н. Стариков. – М.: Колос, 1927. – 297 с.
5. Слюсар І.Т. Фосфорно-калійний режим торфових грунтів Полісся / І.Т. Слюсар, О.П. Соляник,
О.М. Гера, В.О. Сорбенюк, Л.О. Різник // Зб. наук. праць ННЦ "Інститут землеробства УААН". – К.: ЕКМО,
2009. – Вип. 4. – С. 17-23.
6. Ostromencki I. Parowanie 2 powierzchni laki torfowej jako funkcya czunnicow klimatucznych Boszni
lacowego / I. Ostromenscki. – 1936.
7. Szymkiewicz D. Badanja ecologiecne wykonane na torfowiscu Czemerne / D. Szymkiewicz // Pleace
biura melioracji Polesja. – Bresc nad Bugiem, 1937. – T. 1. – Z. 4. – S. 1-39.
8. Коваль С. І. (2016) Трансформація торфових ґрунтів Західного Полісся в процесі їх використання/
Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 205-214.
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ
У сучасному світі питання взаємодії суспільства та природи є одними з найбільш гострих
проблем, які стоять перед людством. Економічна модель виробництва й споживання, яка
сформувалась у більшості країн світу, включаючи Україну, репрезентує лінійну схему:
«видобуваємо – виробляємо – використовуємо – викидаємо». Дана модель характеризується безліччю недоліків, ключовим з яких є істотні обсяги відходів, або так званий «екологічний слід».
Серед 17 цілей сталого розвитку, які затверджено Генеральної Асамблею ООН, було
виділено як окрему ціль: «відповідальне споживання та виробництво» [1]. Одним із способів
досягнення цієї цілі є перехід до циркулярної економіки, яка має на меті розірвати зв’язок
між економічним зростанням та збільшенням споживання природних ресурсів. Схильність
сприймати відходи не як сміття, а як корисні ресурси – ключова особливість циркулярної
економіки. Актуальність дослідження циркулярної економіки зумовлена загостренням
проблем, котрі пов’язані із зростанням антропогенних навантажень на природу, виснажен384

ням багатьох видів природних ресурсів, збільшенням обсягів екологічно шкідливих викидів,
зниженням якості умов проживання людей та потребує залучення певних маркетингових
інструментів для популяризації даних заходів.
Циркулярна економіка ґрунтується на принципі «3-R»:
– «Reduce» – зменшення використання невідновлюваних ресурсів та збільшення
використання відновлюваних матеріалів;
– «Reuse» – використання продуктів з максимальним ефектом;
– «Recycle» – переробка та відновлення продукції, а також виробничих відходів для
того, щоб надалі могти застосовувати їх в економічному циклі.
Отже, згідно вищезазначених принципів, можна навести приклади відомих компаній,
які застосовують циркулярну економіку на практиці. Наприклад, компанія Adidas розробила
кросівки для бігу використовуючи на усі 100% перероблені матеріали. Компанія Canon
практикує та закликає до повторного використання матеріалів у власному виробництві. Ця
компанія приймає продукцію, життєвий цикл якої завершився та надалі використовує її
компоненти, надаючи їм друге життя в нових пристроях, при цьому тільки покращуючи їх
функціонал. Dell спрямувала власні зусилля на вирішення проблеми відходів цифрового обладнання, яке продукує близько 42 млн. тон «електричного сміття».
Отже, циркулярна економіка дозволяє підприємствам-виробникам вирішувати питання щодо закупівлі сировини, так як через певний період сировину можна повторно використати у виробничому процесі, «вдихнути» у нове життя і повернути на ринок.[2, c.4-5].
Досвід країн Європейського Союзу також доводить екологічну та економічну доцільність використання відходів у господарському обігу та стимулює перехід до циркулярної
економіки, виділяючи сотні мільйонів євро щороку на її реалізацію та на підтримку маркетингових програм. За пріоритетністю, яку ЄС застосовує у законодавстві та на практиці щодо
управління відходами є, пер за все, запобігання утворенню відходів та лише в останню чергу
способом їх захоронення. До прикладу, коли Польща піддає захороненню на сміттєзвалищах
близько 44% побутових відходів, то у Швеції цей показник становить лише 0,8%. Водночас,
в Україні на сміттєзвалищах захоронюють аж 94% побутових відходів, що є одним з
найгірших показників по Європі. Німеччина – країна, яка стала лідером в галузі переробки та
сортування відходів, частка переходу сміття в наступний корисний обіг є найвищою в ЄС –
66 % [4]. Можемо дійти висновку, що у країнах ЄС сортування відходів, їх переробка та
високотемпературне спалювання є галузями, які не просто існують, але й є такими в які
інвестують великі кошти. Прикладом для інших країн також є Швеція, яка не просто переробляє більш як 99% своїх відходів, а ще й імпортує 700 тисяч тон відходів, тобто навіть
платить за сміття іншим країнам [4].
Нідерланди зробили прорив не тільки у переробці відходів, але й поєднали його з
вирішенням важливої державної проблеми сучасності – інфраструктурою. Вони змогли
знайти цікаве вирішення для цього – пластикові дороги. Головна їх перевага у виробництві зі
вторинної сировини, яка в іншому випадку опиниться на сміттєзвалищі. Технологічна можливість таких доріг передбачає легку заміну у випадку руйнування, а також вирізняється
екологічністю та стійкістю до природніх умов [3, c.25-26].
На відміну від країн Європи, де значна частина відходів підлягає вторинній переробці,
в Україні ефективність процесу переробки сміття знаходиться на стадії вивчення. Наприклад,
щоб звичайний українець міг сортувати сміття та вивозити його не переробку, утилізацію
або високотемпературне спалення, потрібно за власні кошти відправляти або ж перевозити
сміття до сортувальних станцій, які знаходяться лише у кількох містах України.
Є і позитивні приклади щодо українських реалій. Мова йде про відкриття у 2016 році
в селі Муроване Львівської області заводу з перероблення відпрацьованих люмінесцентних
ламп та надання дочірньому підприємству «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» ліцензії на
здійснення господарської діяльності з переробки небезпечних відходів. Завод працює по
технології «zero waste» з замкнутим циклом— що робить його першим та єдиним у своєму
роді заводом, що функціонує в Україні.
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Сміттєпереробна галузь в Україні знаходиться на етапі становлення. Розвиток роздільного збирання та перероблення відходів є невід’ємною частиною підвищення ефективності використання природних ресурсів і переходу до сталої економіки. Циркулярна
економіка вимагає готовності суспільства змінювати свої звички в напрямі широкого використання циркулярних продуктів, створення нових платформ і схем взаємодії циркулярних
товарів [3, c. 21-32].
Отже, Україні необхідно прийняти та впровадити низку законодавчих норм, що
дозволять запровадити комплексне перероблення відходів та розглядати даний вид
діяльності як окрему галузь, яка потребує залучення державних та приватних інвестицій.
1. Цілі в галузі сталого розвитку. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ (дата звернення:
15.03.2021)
2. Циркулярна
економіка
для умов
України. URL: http://www.clubofrome.org.ua/wpcontent/uploads/2018/11/9_2018-1.pdf (дата звернення: 14.03.2021)
3. Варфоломєєв М. О., Чуріканова О. Ю. Циркулярна економіка як невід’ємний шлях українського
майбутнього в аспекті глобалізації. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/202.pdf (дата звернення:
14.03.2021)
4. Кравченко О. Кращі європейські практики управління відходами. URL: http://epl.org.ua/wpcontent/uploads/2019/07/Krashchi_ES_praktuku_NET.pdf (дата звернення: 15.03.2021)
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ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ТА ВИГОДИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ІНСТИТУТІВ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Громадяни України сьогодні мають досить обмежений спектр напрямів інвестування
коштів з метою заощадження, тим більше примноження цих заощаджень. Для більшості, враховуючи доступність, мінімальний розмір внеску, а також інші об’єктивні чинники, банківські
депозити залишаються чи не єдиним можливим варіантом. Звісно, ще є нерухомість, цінні
папери, криптовалюти, втім придбання інвестиційного житла потребує значних коштів, як і державних облігацій, як і достатньо нових і непередбачуваних криптовалют. Однак є ще принаймні
один цікавий напрям, а саме участь в інститутах спільного інвестування, що досить розвинені в
багатьох країнах, користуються попитом і довірою з боку приватних інвесторів.
Так, у розвинених національних економіках інститути спільного інвестування, поряд
із недержавними пенсійними фондами та страховими компаніями, є одними з найбільш
потужних інституціональних інвесторів, які здатні акумулювати кошти населення та
трансформувати їх в інвестиційні ресурси [1].
На сьогоднішній день діяльність інститутів спільного інвестування набуває все більшого поширення і в Україні. Відповідний Закон України «Про інститути спільного інвестування» спрямований на забезпечення залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів і визначає правові та організаційні основи створення, діяльності, припинення суб’єктів спільного інвестування, особливості управління активами зазначених суб’єктів,
встановлює вимоги до складу, структури та зберігання таких активів, особливості емісії,
обігу, обліку та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, а також порядок
розкриття інформації про їх діяльність. Згідно із цим нормативно-правовим актом інститутами спільного інвестування в Україні є корпоративний або пайовий фонди [2].
У чинному законодавстві України корпоративний фонд трактується як юридична
особа, що утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність зі
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спільного інвестування, тоді як пайовий фонд – це сукупність активів, які належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з
управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської
діяльності [3].

Рис. 1. Кількість інститутів спільного інвестування – визнаних фондів
в Україні за 2016-2020 рр. [4]

Можна констатувати, що інститути спільного інвестування є специфічною формою
спільного вкладення фінансових ресурсів, для якої характерні об’єднання коштів учасників
та інвестування керуючою компанією в різні активи з метою отримання доходу. Наочно
зростаючу динаміку кількості інститутів спільного інвестування в Україні демонструє
діаграма (рис. 1).
Слід зазначити, що результативність у сфері спільного інвестування зараз дещо
покращується, проте нерозв’язані проблеми все ще зумовлюють цілу низку можливих загроз
для учасників інститутів спільного інвестування в Україні. Розглянемо головні проблеми для
учасників інститутів спільного інвестування:
– по-перше, чи не основною проблемою для інститутів спільного інвестування
залишається недосконалість законодавчої бази щодо регулювання такої інвестиційної
діяльності, постійні зміни законодавчих та підзаконних актів;
– по-друге, стала недовіра до інститутів фінансового посередництва, оскільки
більшість громадян не сприймають інститути спільного інвестування як можливість
збереження чи примноження свого капіталу;
– по-третє, несхильність потенційних інвесторів до ризику та недостатня
поінформованість щодо такого роду фінансових операцій в Україні;
– по-четверте, непрозорість і закритість звітної інформації про діяльність інститутів
спільного інвестування та недостатній обсяг інвестиційних ресурсів, в які можна вкласти
залучені кошти компанії з управління активами.
Утім означені проблеми частково нівелюються можливостями та перевагами для
учасників інститутів спільного інвестування в Україні [5]. Так, до основних їхніх вигод
можна віднести такі:
– досить висока потенційна дохідність, якщо порівнювати з традиційними способами
збереження та примноження капіталу, наприклад депозитами (оскільки дохідність інвестицій
прямо залежить від зростання вартості чистих активів фонду);
– можливість професійно відбирати об’єкти інвестування шляхом диверсифікації
фінансових активів, формування інвестиційного портфеля з широкого спектра цінних
паперів, зменшуючи інвестиційний ризик;
– доступність різних фінансових інструментів, що дає інвесторам можливість
вкладати кошти у потужні інвестиційні проєкти;
– кваліфіковане управління, за допомогою якого акумулюються дані про ситуацію на
ринку та фінансовий стан підприємств, у які найбільш вигідно інвестувати кошти.
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Розглянувши загрози та вигоди для учасників інститутів спільного інвестування,
можна резюмувати, що їхнє поширення в Україні зумовлюється привабливістю для інвесторів, але нормальний розвиток цього напряму інвестиційної діяльності можливий за умови
вирішення принаймні основних проблем вітчизняної практики спільного інвестування.
1. Мегей В. В. Зарубіжний досвід функціонування інститутів спільного інвестування. Вісник
Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 1. С. 62–70.
2. Про інститути спільного інвестування : Закон України від 05.07.2012 р. № 5080-VI. Дата оновлення:
03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text (дата звернення: 22.04.2021).
3. Петик Л. О., Теліжин І. Л. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні: стан та
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РОЛЬ ОБЛІГАЦІЙ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ
Безумовно важливим сегментом ринку цінних паперів є ринок, на якому відбувається
обіг боргових зобов’язань – облігацій. Визначено, що облігації – один із найдавніших цінних
паперів та способів залучення грошових коштів чи покриття дефіциту бюджету. Тобто,
облігація – цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником грошей, визначає
відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента
повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом емісії (для
державних облігацій України – умовами їх розміщення) строк та виплатити доход за
облігацією, якщо інше не передбачено проспектом емісії (для державних облігацій України –
умовами їх розміщення) [1].
Практично, випуск облігацій являє собою внесення пропозиції емітента щодо надання
йому грошової позики на визначений період часу, під конкретну ціль або проект і на певних
умовах, а також щодо встановлення позикових відносин між емітентом та інвесторами [2].
Як і інші цінні папери, облігації купуються, продаються, закладаються на фондових біржах.
До фінансових інструментів ринку облігацій належать корпоративні, муніципальні та
державні облігації. Головною метою дослідження даного питання є визначення ролі кожного
з видів облігацій, які є в обігу на ринку цінних паперів в Україні. Зважаючи на те, що облігація є одним з найпоширеніших інструментів боргу, емітентами облігацій можуть виступати
держава та підприємства всіх передбачених законом форм власності. Причому облігації
можуть емітувати не тільки підприємства різних форм власності, а й об'єднання підприємств,
акціонерні та інші товариства.
Облігації підприємств або корпоративні облігації є вагомим, успішно функціонуючим
елементом ринку, який безпосередньо впливає на стан і розвиток вітчизняного ринку цінних
паперів. Він характеризується стрімкими темпами розвитку, оскільки саме випуск корпоративних облігацій є одним з найнадійніших способів залучення великих обсягів довгострокового позикового фінансування. Корпоративні облігації характеризуються як цінні
папери з гарантованою та стабільною виплатою доходу. Підприємства за рахунок облігацій
можуть акумулювати необхідні кошти не лише для вирішення тимчасових проблем, а й для
впровадження довгострокових програм. Особливо треба відмітити, що емісія облігацій не
впливає на структуру власного капіталу і не призводить до втрати контролю над підприємством, вони не забезпечують права голосу для їхніх власників на загальних зборах
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акціонерів. Головною умовою випуску облігацій для підприємства є обов’язкова державна
реєстрація, а також вимоги до прозорої діяльності підприємства.
Іншим важливим видом облігацій є державні облігації. Український фондовий ринок
протягом останніх декількох років демонструє суттєве розширення сегменту державних
боргових зобов’язань [3]. На сьогодні ринок державних облігацій відіграє одну з ключових
ролей у формуванні бюджетної політики держави і при ефективному їх використанні
державні облігації можуть стати дієвим інструментом, який може позитивно впливати на
інвестиційні процеси в Україні [4]. Державні облігації виступають інструментом державних
запозичень, дозволяючи залучати необхідні фінансові ресурси на прийнятних умовах для
держави, тому рівень доходу за державними облігаціями меншими від рівня доходу за
корпоративними облігаціями. Метою випуску державних облігацій є :
· залучення позикових коштів дає змогу вчасно проводити соціальні виплати, фінансувати державні проекти;
· через випуск державних облігацій збільшується приплив іноземної валюти;
· стримування інфляції через вилучення коштів з обігу.
Державні облігації України – є вигідний варіант вкладення вільних коштів, повернення яких із приростом гарантовано державою. Державні цінні папери – найнадійніші серед
боргових паперів, оскільки вважається, що держава гарантує виконання своїх зобов’язань за
випущеними нею облігаціями усім своїм майном. Державні облігації України поділяють на
облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП), облігації зовнішніх державних позик
України (ОЗДП) та цільові облігації внутрішніх державних позик України. Емісія державних
облігацій України є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Емісія державних облігацій України регулюється законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, яким встановлюються граничні розміри державного зовнішнього та внутрішнього боргу. Національний
банк України виконує операції з обслуговування державного боргу, пов'язані з розміщенням
облігацій внутрішніх державних позик та цільових облігацій внутрішніх державних позик
України, їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів.Щодо муніципальних облігацій (облігації місцевої позики ), їх
ринок залишається перспективним, але слабо розвиненим сегментом українського фондового
ринку. Цей вид облігацій є досить привабливим інструментом залучення інвестицій для
українських муніципалітетів. Місцеві облігації випускаються для забезпечення потреб місцевих бюджетів, як правило, з метою спорудження та утримання низки об’єктів, функціонування яких має важливе значення для даної місцевості (школи, парки, університети,
лікарні), а також фінансування різного роду місцевих проектів – будівництва мостів,
насосних станцій , очисних споруд , адміністративних будівель, тощо. Реєстрацію випуску
облігацій місцевих позик здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
в установленому нею порядку.
Таким чином, на ринку цінних паперів одночасно можуть знаходитися різні види
облігацій, що дає можливість для інвесторів формувати портфель облігацій з метою зниження ризику інвестицій та отримання стабільного прибутку. Основними фінансово-кредитними інститутами, які формують портфель облігації, є інвестиційні та пенсійні фонди,
комерційні банки, страхові та інвестиційні компанії. Портфель облігацій, формується на
основі принципів дохідності, надійності, ліквідності, а також враховує параметри виплат
доходів за різними облігаціями. Безумовно ринок облігацій є одним із головних джерел
довгострокових інвестицій.
1. ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок»;
2. Мойсеєнко І.П. Інвестування: навч. посіб.— К., 2006. – 490 с.;
3. Національне рейтингове агентство «Рюрік»: Аналітичний огляд ринку облігацій України за І півріччя
2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/bonds_2_kv_2016.pdf
4. Річний Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2015 рік [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1473066406.pdf
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аспірант
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ
ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ПЗФ УКРАЇНИ, ЯК ІНСТУМЕНТ
ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ
Станом на сьогоднішній день, діяльність об’єктів природно-заповідного фонду України
розглядається традиційно з точки зору консервативного підходу [1], тобто як суто природоохоронна установа: «охорона унікальних природних комплексів»- «людина». Однак, заповідні території мають неабиякий потенціал еколого-економічної діяльності [2], що зумовлює
появу інноваційних маркетингових стратегій «установа ПЗФ»-«представники приватного
сектору економіки» – «клієнт/споживач екосистемних послуг». Відвідувачі заповідних територій мають розглядатись, як клієнти, що отримують не тільки послуги спрямовані на задоволення фізичних потреб, але й позитивні відчуття, враження у свідомості від організації
та споживання еколого-економічного продукту. Екосистемну підприємницьку діяльність у
сфері ПЗФ можна визначити, як господарську діяльність пов’язану з розвитком екологоекономічного потенціалу заповідних територій шляхом використання унікальних природних
комплексів та об’єктів, їх природних ресурсів з урахуванням принципів охорони, збереження
та відтворення біорізноманіття (авторське трактування). З метою упорядкування та створення налагодженої системи надання екосистемних послуг необхідно їх диференціювати
(Таблиця 1).
Таблиця 1
Диференціація екосистемних послуг у ПЗФ України.
–
–
–
–
–

За строками здійснення на заповідних територіях
сезонні (заготівля очерету, лікарських квітів, трав)
постійні (оздоровлення та рекреація)
короткострокові (короткостроковий відпочинок, проведення invent-заходів);
одноразові (організація днів народження, весіль, похрестин)
За сферою охоплення населення
масові (можуть надаватись всім мешканцям країни та іноземцям, наприклад –туризм)

–

клубні (надаються мешканцям регіону; особам, які мають специфічні інтереси або нестандартні професії,
наприклад проведення майстер-класів, лекцій по підвищенню кваліфікації, тематичних семінарів);

–

індивідуальні (проведення індивідуальних фотосесій, індивідуальні психологічні консультації, шляхом
єднання з природою)
За формою винагороди
безоплатні (рекреація)
платні (екскурсії, прогулянки на екзотичних тваринах);
«бартерні» (шляхом надання взаємних послуг/допомоги іншим установам, організаціям, суб’єктам
підприємницької діяльності, наприклад отримання корпоративних бонусів працівникам установ, що
співпрацюють з адміністраціями об’єктів ПЗФ)
За видами потреб
фізіологічні (оздоровлення, рекреація, реабілітація)
морально –особистісні (еколого-психологічні послуги, послуги «позитивних вражень», послуги історико-пізнавального та історико-культурного характеру)
За економіко-географічним охопленням
загальнодержавні (екосистемні послуги, що можуть надаватись майже всіма об’єктами ПЗФ України,
наприклад туризм)
регіональні (надаються в залежності від географічного розташування та наявного природного потенціалу, наприклад об’єкти ПЗФ, до складу яких входять водно-болотні угіддя)
ключові (екосистемні послуги, що мають унікальний характер, та притаманні вкилючно одному або
декільком об’єктам ПЗФ; або мають надзвичайне значення для фізіологічних або морально-особистісних
потреб людини; наприклад наданні послуг еколого-інтелектуальної або еко-психологічного характеру)

–
–
–

–
–
–
–
–

Джерело: складено автором на підставі [3];[4]
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Економіка екосистемних послуг у сфері ПЗФ має формуватися на основі природоохоронних імперативів та еколого-економічної господарської діяльності що здійснюється з
використанням унікальних та цінних природних комплексів. Саме природний капітал є екологічною та економіко-екологічною основою створення екосистем них послуг. Зміст екосистемних послуг має складатися з декількох компонентів, що утворюватимуть єдину злагоджену систему, а саме:1) природний капітал (основа екосистемних послуг: унікальні комплекси
та об’єкти, цінні природні ресурси); 2) людський капітал (приватні підприємці, інклюзивна
господарська діяльність,еколого-економічне підприємництво); 3) фінансова структура (розрахунок ефективності здійснення екосистемних послуг,ризики для заповідних територій,
господарське та антропогенне навантаження на відновлювальні та невідновлювальні природні ресурси);4)нормативно-організаційна складова екосистемних послуг (розроблення законодавчого підґрунтя для здійснення екосистемних послуг, податкові навантаження, порядок
притягнення порушників до юридичної відповідальності,механізм відшкодування збитків);
5) моделювання механізмів надання екосистемних послуг (створення 3-Д моделей надання
екосистемних послуг, математичний прорахунок ефективності послуг кожного виду, прогнозування позитивних сторін для економіки регіону та негативного впливу на заповідні території); 6) кібернетичне планування та градація екосистемних послуг (розроблення 3-Д зонування існуючих об’єктів ПЗФ з деталізацією найбільш ефективних видів екосистемних послуг,
які враховуватимуть еколого-економічну та еколого-соціальну складові; створення 3-Д бізнесплану для об’єктів ПЗФ);7)розроблення дієвого формату надання екосистемних послуг (безпосереднє надання, можливість дистанційного надання, платність та безоплатність).
Враховуючи вищевикладене, запровадження дефініції «екосистемні послуги у сфері
природного заповідного фонду», як окремої еколого-економічної категорії, надасть змогу
суттєво розширити економіко-екологічний потенціал заповідних територій, залучити нові
суб’єкти господарювання до співпраці, підняти економічний рівень розвитку регіонів, створити
нові робочі місця, скоротити динаміку міграції з сільських та віддалених місцевостей; і в той же
час здійснювати нагляд за дотриманням принципів охорони, збереження та відтворення
біорізноманіття.
1. Про природно-заповідний фонд України:Закон України від 16.06.1992р. № 34 Відомості Верховної
Ради України.1992.№ 34.Ст. 503.URL:http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/2456-12 (дата звернення 02.03.2021р.)
2. Про додаткові заходи щодо розвитку природно– заповідної справи в Україні: Указ Президента України
від 14.08.2009 № 611/2009. URL: https://data.rada.gov.ua/laws/show/en/611/2009 (дата звернення 10.03.2021р)
3. Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування
та збереження об'єктів природно– заповідного фонду:Указ Президента України від 21.11.2017 № 381/2017.
URL:https://законодавство.com/
prezident–ukrajini–ukazi/ukaz–prezidenta–ukrajini–pro–dodatkovi–
zahodi324615.html (дата звернення 05.03.2021р.)
4. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами
природно-заповідного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1913. URL:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP001913.html (дата звернення 05.03.2021р.)
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PhD-студентка
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Український ринок розвивається під впливом світових трендів. На сьогоднішній день
площі органічної продукції в Європі або США збільшуються, таким чином зростають
продажі такої продукції. В Україні ж спостерігається такий же активний ріст органічного
ринку.
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За останні п'ять років площа органічних сільськогосподарських земель в Україні
зросла в 1,5 рази. А темпи розвитку органічного виробництва на 5,5 рази вище, ніж в Європі і
в 4,9 рази – ніж в світі. Це при тому, що в Україні органічні землі займають менше 1% з
42,7 млн. га сільськогосподарських земель.
У 2019 році площі сільськогосподарських земель, які використовуються для органічного виробництва становили 309 тис. га, з них 233,5 тис. га мають статус органічних, а інші
знаходяться перехідних, що лише готуються під вирощування органічного рослинництва.
Кількість операторів органічного ринку в 2019 році налічувалося 597, з них 501 –
виробник сільськогосподарської органічної продукції. За інформацією "Органік Стандарт",
"Зеленого досьє" та FiBL, у 2018 на внутрішньому ринку було реалізовано 6,7 тонн органічної продукції на суму близько 590 млн. грн. Найбільше було продано молочної продукції –
4,4 тонн на суму 345 млн. грн. [ ].
Друге місце отримали крупи і зернові вироби. Їх було продано 990 тис. кг на 80 млн.
грн. Найбільше в цій категорії посіли вівсяні пластівці, яких було продано 420 тис. кг.
Третє місце зайняли органічні овочі та фрукти. У 2019 році органічних овочів та
фруктів було продано на 800 тис. кг, що в свою чергу склало 20 млн. грн. Щодо грошового
еквіваленту, то третє місце посіли продажі органічного морозива на 240 тис. кг відповідно на
85 млн. грн.
У розрізі по групах на внутрішньому ринку в 2019 році найбільші продажі серед
органічних продуктів були: молоко, кефір, сир, пластівці, крупи, борошно і фрукти. У 2018
році органічної продукції було продано на суму 157 млн. дол. у лідерах виявилися наступні
продукти: кукурудза, пшениця, соя, соняшникова олія, насіння соняшнику, чорниця, крупа
пшона, яблука, горох і ячмінь.
Щодо експорту органічної продукції, то на сьогоднішній день перевищує рослинництво, і
його частка продовжує зростати. Лише за 2018 рік на європейський ринок було відправлено 800
тонн цукру від першого в Україні виробника органічного цукру "Дедденс Агро" [ ].
Більшість виробників органічної продукції націлені на продаж напівфабрикатів і
продукції глибокої переробки. І хоча сировини продається більше і активніше, виробники
прагнуть до продажу продукції з доданою вартістю.
У 2019 з України було експортовано 300 тонн органічного меду. Вперше його почали
експортувати в 2017 році. Зараз на стадії проходження сертифікації з органічного виробництва знаходиться близько 80 пасік, у 2019 таких пасік налічувалося 40.
У 2018 році в країни ЄС було продано 267 тис. тонн на суму 96,7 млн. євро. Найбільшим покупцем були Нідерланди, куди вирушило 105 тис. тонн на 27,5 млн. євро. На другому
місці опинилася Німеччина, третє ж місце зайняла Литва.
Україна зайняла 4 місце після Китаю, Еквадору та Домініканської Республіки за обсягами продажів органічної продукції у країни Євросоюзу, частка України в поставках органіки в ЄС – 8,2%.
Всього у світі було продано української органічної продукції 390 тис. тонн на суму
157 млн. дол.. Найбільшим покупцем залишалися Нідерланди. На другому місці – Швейцарія
з обсягом імпорту в 55,8 тис. тонн на суму 15 млн. дол.., на третьому місці США, куди вирушило 53 тис. тонн на суму 25 млн. дол..
Таким чином, Україна займає лідерські позиції в продажах органічної продукції як на
внутрішньому так і зовнішньому ринках. Та з огляду на аналіз є групи органічних продуктів
продажі яких необхідно збільшувати, а саме м’ясних продуктів. Тому, бажано провести
детальний аналіз виробництва та постачання на ринок органічної продукції, для того, щоб
підвищити продажі та якість просування.
1. Ринок органіки в Україні: стан та перспективи. URL:: http://www.agrobusiness.com.ua/ekonomichnyi-gektar/806-rynok-organiky-v-ukraiini-stan-ta-perspektyvy.html
2. Федерація органічного руху України. URL:: http://organic.com.ua
3. Савчук В. А. Аналіз споживчого ринку органічної агропродовольчої продукції в Україні. Корпоративне
управління: стратегії, процеси, технології: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 2017. с. 162–164.
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ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В АСПЕКТІ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
З моменту проголошення незалежної України, основною метою державної влади було
формування податкового законодавства для отримання стабільних надходжень до бюджету.
Надходження від акцизного податку є одним із стабільних джерел наповнення державних та
місцевих бюджетів, тому урядом планується розширення груп підакцизних товарів, що
визначено законом України «Про внесення змін до ПКУ щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»
від 16.01.2020 р. № 466 [5].
Ставки підакцизних товарів не є постійними та щорічно переглядаються урядом.
Кабінетом Міністрів України до 1 червня передбачається внесення проєкту закону про внесення змін до ПКУ щодо ставок оподаткування акцизним податком з обов’язковим урахуванням індексів споживчих цін та цін виробників підакцизних товарів. Серед основних тенденцій акцизного оподаткування можна виокремити таке:
– планування підвищення ставок на алкогольні вироби на 11,6% у рамках проведення малої податкової реформи;
– щорічне підвищення ставок на тютюнові вироби на 20% в рамках імплементації
угоди про асоціацію України з ЄС;
– збалансованість ставок на пальне.
Втілення даних заходів сприятиме скороченню виробництва алкогольних напоїв;
зменшенню негативного впливу алкоголю та тютюну на здоров’я людей; збільшенню
надходжень у бюджет; зрівнянню ставок акцизного податку на паливо. Проте водночас
прогнозованим є зростання обсягів нелегальної торгівлі та невдоволення виробників
швидким зростанням акцизних ставок [1].
Прийняття нових статей, постанов та законопроектів, виключення застарілих та доповнення існуючих свідчить про прагнення українського уряду зробити механізм дії акцизного податку більш економічно ефективним, євро орієнтовним та захищеним від нелегальних дій. Основними новаціями даної сфери вважається встановлення обов’язкового маркування рідин для електронних сигарет з 01.01.2021 р.; відновлення штрафних санкцій за
несвоєчасну передплату акцизного податку з тютюнових виробів (на 15 день з моменту
отримання акцизних марок) та введення в роботу Бюро економічної безпеки України. Це
сприятиме посиленню контролю за своєчасним надходженням акцизного податку в бюджет,
збільшенню мотивації платників здійснювати платіж своєчасно під загрозою накладання
штрафу, ліквідація податкової міліції та анулювання компетентності СБУ розслідувати
кримінальні порушення в економічній сфері [3].
Ефективність податкової системи будь-якої країни визначається тим, наскільки успішно та цілеспрямовано вона вирішує комплекс завдань, які пов’язані з формуванням достатніх
доходів бюджету у вигляді податкових надходжень, регулюванням економічних процесів та
вирішенням комплексу соціально-економічних проблем. Оскільки акцизний податок включається до ціни підакцизних товарів і переноситься на споживачів, різке підвищення його
ставок до рівня, передбаченого в директивах ЄС, неможливе. Поступове підвищення ставок
акцизного податку також не повинно чинити прямий вплив на рівень інвестиційної привабливості.
Відповідно до концептуальних засад реформування податкової системи України
основним напрямом є вирішення проблем, які пов’язані з визначенням оптимальної кількості
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податків, встановлення співвідношення між прямими та непрямими податками, чітке
визначення об’єктів та суб’єктів оподаткування, а також реалізації комплексу заходів, які в
своїй сукупності дозволяють оптимізувати податкове навантаження. Головним чином,
підвищення ставки акцизного податку протягом останніх років вплинуло на виробництво
тютюнових та алкогольних виробів, а саме – на їх зменшення.
Основними проблемами, що перешкоджають збалансованому економічному розвитку
держави в аспекті акцизного оподаткування є такі проблеми:
– податкових ставок (часті коливання і невідповідність ставок прибуткам платників);
– ухилення від сплати податків (корупція, діяльність тіньового сектору, небажання
декларувати доходи, контрабандний імпорт підакцизної продукції);
– бюджетних надходжень (низький рівень розвитку ринку капіталу, збитки, спричинені наслідками від пандемії COVID-19);
– збільшення податкових надходжень при одночасному скороченні кількості підприємців та зростанні «прихованих» бізнесів [2].
Основними заходами для реформування сфери акцизного оподаткування та забезпечення збалансованого розвитку економіки держави необхідно:
– стабілізувати законодавчу та правову бази відповідно до Директив Ради ЄС у
підпункті обкладання акцизним податком;
– здійснити заходи протидії контрабанді підакцизних товарів;
– сприяти реформуванню методів контролю за виробництвом та збутом підакцизних
товарів;
– здійснювати поетапне та виважене підвищення ставок акцизного податку до
досягнення рівня оподаткування, як в країнах ЄС;
– активізувати роль екологічного фактору в обкладанні акцизним податком за
прикладом країн ЄС;
– модернізувати методологічні засади у законодавстві щодо акцизного податку [4].
1. Акцизний податок – 2020: аналіз змін. 2020. Виступ представника ДПС. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=14CUUcqA0r4
2. Атаманчук Н. І. Особливості акцизного оподаткування в Україні. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія.
Соціологія. Право. 2019. № 1 (41). С. 73 – 77.
3. Костяна О. В. Особливості розвитку акцизного оподаткування в Україні. Бізнес Інформ. 2017. № 3. C. 259266.
4. Луцик А.І. Проблематика та перспективи розвитку специфічного акцизного оподаткування в Україні.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Економіка». 2010. № 2 (41). С. 37 – 44.
5. Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою вдосконалення податкового адміністрування, усунення технічних та логічних невідповідностей у податковому законодавстві. Закон України № 466-IX
від 16.01.2020 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text
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ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Одним з найбільш популярних видів туристичної діяльності в сучасних умовах є
лікувально-оздоровчий туризм. Він є одним з найперспективніших видів туризму в Україні.
Інтерес до лікувально-оздоровчого туризму в Європі постійно зростає, що в значній
мірі обумовлено демографічними тенденціями. Забруднення екології внаслідок індустріаль394

ного розвитку та активна пропаганда здорового способу життя змушує багатьох шукати
оздоровлення та відпочинок у інших, екологічно сприятливих регіонах.
На сьогоднішній день курортна рекреаційно-туристична сфера забезпечує близько
10% світового валового продукту, інвестицій, робочих місць і споживчих витрат. За
прогнозами Всесвітньої туристської організації, до 2015 р. кількість туристських поїздок
буде складати більше 980 млн., а надходження від них досягнуть 1,5 трлн. доларів. У 2017
році 1,3 млн. осіб перебувало у закладах санаторно-курортної та оздоровчої інфраструктури,
з них 566,5 тис. на базах відпочинку. Ці показники на сьогоднішній день в Україні та світі
мають тенденцію до зниження, і пов’язано це з багатьма факторами: економічними, політичними, анексія Криму, COVID-19. За період з 2011-2017рр. чисельність закладів санаторно-курортної бази скоротилася на 25,8%. У 2017 році розпорядженням Кабінету Міністрів України
(від 16 березня 2017 р. № 168-р) було затверджено «Стратегію розвитку туризму та курортів
на період до 2026 року», спрямовану на ефективне використання наявних рекреаційних
ресурсів, підвищення рівня міжгалузевого співробітництва, стимулювання розвитку ринкових відносин у туристичній та курортній сферах діяльності, визначення перспектив їх
подальшого розвитку.
Виникнення і розвиток лікувально-оздоровчого туризму в нашій країні зумовлені
унікальним набором природних і рекреаційних ресурсів. Україна має достатню кількість
курортів різної спеціалізації, які зможуть задовольнити широкий спектр потреб туристів із
метою лікування та реабілітації. Лікувально-оздоровчий туризм, як вид екологічного туризму, являє собою різновид санаторно-курортного лікування і розглядає організацію оздоровлення населення з точки зору технології подорожі. Це досягається шляхом формування
туристичного продукту, в основі якого закладена лікувальна або оздоровча технологія, яка
покращує якість життя шляхом повного задоволення потреби у відпочинку, оздоровленні та
лікуванні з використанням різноманітних складових природного комплексу (ландшафт,
комфортний клімат, здоровий режим, зміна обстановки та ін.) і таких методів впливу на
організм людини як бальнеотерапія-, пелоїдотерапія-, ландшафтотерапія-, таласотерапія- і
кліматотерапія. Центри лікувально-оздоровчого туризму в Україні зосереджені в Львівській
(Трускавець, Східниця, Моршин), Івано-Франківській (Черче), Запорізькій (Бердянськ), Донецькій (Маріуполь), Одеській (Хаджибей, Куяльник), Полтавській (Миргород), Закарпатській областях (Поляна, Шаян, Косино) та інше.
Лікувально-оздоровчий туризм має ряд відмінних рис. По-перше, перебування на
курорті, незалежно від типу останнього і захворювання, повинно бути тривалим, не менше трьох
тижнів. Тільки в цьому випадку досягається бажаний оздоровчий ефект. По-друге, лікування на
курортах коштує дорого. Хоча останнім часом стали розроблятися порівняно дешеві тури і цей
вид туризму розрахований в основному на заможних клієнтів, які все більше орієнтуються не на
стандартний набір медичних послуг, а на індивідуальну програму лікування. Ще одна особливість полягає в тому, що на курорти їдуть люди старшої вікової групи, коли загострюються
хронічні хвороби або слабшає організм, який не в силах справлятися з щоденними стресами на
роботі і в побуті. Відповідно ці туристи роблять вибір між курортами, що спеціалізуються на
лікуванні конкретного захворювання, і курортами змішаного типу, які надають загально зміцнюючу дію на організм і сприяють відновленню сил.
Подорожі з лікувальними цілями мають давню історію. Ще стародавні греки і римляни
використовували цілющі джерела і місця зі сприятливим кліматом для того, щоб поправити своє
здоров'я. На курорти прибували не лише хворі, а й здорові люди, які хотіли відпочити і котрі
мали для цього достатньо коштів. Змінювалися часи, але мотивація подорожей залишалася колишньою. Цілющі властивості природних факторів, як і раніше, привертають хворих в курортні місцевості. Потоки туристів з лікувальною метою поки не такі численні, як маса охочих відпочити і
розважитися, але вони стрімко зростають, розширюється їх географія.
Висновок. В даний час лікувально-оздоровчий туризм зайняв одну з лідируючих
позицій серед інших видів відпочинку. У всьому світі активно пропагується ідея здорового
способу життя і все більше людей прагнуть до гармонійного стану душі. Враховуючи
зростання рівня захворюваності населення, погіршення його стану здоров’я та поширення
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соціально небезпечних та хронічних захворювань, цей напрям туризму набуває все більшої
популярності. Особливо цей вид туризму є актуальним в період пандемії коронавіруса.
Оздоровчий відпочинок – це всебічна допомога для тих, хто бажає поправити своє
здоров'я, отримати медичну консультацію у фахівців світового рівня, відпочити, схуднути і
змінити зовнішність на мінеральних курортах та центрах таласотерапії. Оздоровчі програми
передбачають дієтичне харчування, огляд лікаря терапевта, фізіотерапію, різноманітні водні
та фізіотерапевтичні процедури, масаж. При організації лікувально-оздоровчого туризму
необхідно забезпечити безпеку потенційних клієнтів. У центрах лікувально-оздоровчого туризму потрібна організація високого рівня обслуговування та комфорту, наявність медичного персоналу, в тих місцях, де розміщуються клієнти.
Сучасні люди, що живуть у великих містах, щодня піддаються стресам, несприятливої екологічної обстановки, а також незбалансованого харчування. Різні сучасні препарати
і вітаміни не дають потрібного ефекту, що призводить до розвитку різних захворювань і
старіння організму. Тому для попередження і лікування хвороб, рекомендовано санаторнокурортне лікування в нашій країні.
Туристопотік із лікувально-оздоровчою метою, обслуговуваний на території України, нажаль поступово скорочується; санаторно-курортна та оздоровча база, якою завжди
славилася наша держава, катастрофічно зменшується; якість надання послуг у лікувальнооздоровчих закладах невисока.
Наша держава має значний природний потенціал для розвитку цієї галузі. З огляду
на те, що Україна має один із найкращих природних лікувально-оздоровчих потенціалів у
Європі, питання вдосконалення санаторно-курортного комплексу стає одним із найпріоритетніших напрямів розвитку туризму, що приводить до поповнення бюджету і зміцнення
державної економіки в цілому.
1. Билим О. С. Розширення послуг лікувально-оздоровчого туризму в Україні / О. С. Билим, К. О. Дернова //
Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2017. – № 4. – С. 62–71.
2. Рутинський М. Лікувально-оздоровчий туризм: актуальні цілі та сучасні підходи до організації /
М. Рутинський, В. Петранівський // Вісник ЛНУ. – 2012. – № 29. – С. 179–189. 3.Парфіненко А. Ю., Волкова І. І.,
Щербина В. І. Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні (у порівнянні з
країнами Центральної Європи). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія:
Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2018. Вип. 7. С. 130–135.
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ
Податки на майно існують практично в усіх країнах, в тому числі і в Україні – у формі
податків на нерухоме майно (стаття 266 ПКУ), комерційну нерухомість (стаття 266 ПКУ) та
плати за землю (стаття 270 ПКУ) і аналогічного їй за змістом фіксованого сільськогосподарського податку (4 група спрощеної системи оподаткування). Але на сьогоднішній день
застосовані у нас способи обрахунку податкових зобов’язань та адміністрування цих податків є недосконалими і не забезпечують ані справедливості, ані захисту від корупційних та
інших зловживань, ані суттєвих надходжень (останні складають менше 1% ВВП).
Податок на нерухоме майно є привабливим на роль засобу, покликаного задовольнити
потреби місцевих органів влади в наповненні доходів місцевих бюджетів, з кількох причин.
По-перше, як свідчить досвід інших країн, база податку на нерухоме майно є відносно мало
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мобільною, а тому ухилятися від сплати цього податку важко, навіть за умов різних ставок
податку на нерухоме майно у різних місцях. Крім того, чимало з послуг, які фінансувалися б
за рахунок податку на нерухоме майно, призначалися б саме для власників майна, тож тут
існує прямий зв’язок між тим, хто платить, і тим, хто одержує користь від цього.
Також, цей податок є відносно стабільним, попри коливання в економічному циклі, і,
якщо він буде правильно побудований, то адмініструвати його буде неважко, потрібно буде
лише чітко визначити інституційні вимоги до запровадження цього податку.
Проте, механічно збільшити в кілька разів надходження від оподаткування землі та
нерухомості в Україні навряд чи можливо, бо у своєму нинішньому вигляді ці податки є
доволі недосконалими.
Пропонований спосіб реформування через заміну його податком на виведений капітал
переважно вирішує названі проблеми, але може призвести до втрати доходів бюджету, хоча б
тому, що його неможливо буде «витискати», на відміну від чинної практики. Окрім того,
надходження від податку, база якого залежить виключно від рішень інвесторів, будуть мінливими та погано передбачуваними. Тому для гарантування бюджетних надходжень необхідний компенсатор – і податок на майно (переважно – підприємств ) виглядає найкращим
для цієї ролі як ключова частина ліберальної податкової реформи в Україні.
В Україні існує реальний потенціал збільшення фіскальної значимості податку на
нерухоме майно, відмінної від земельної ділянки. Його мобілізації дасть можливість суттєво
розширити власну фінансову базу багатьох органів місцевого самоврядування. Для реалізації потенціалу необхідно здійснити перехід від оподаткування площі до оподаткування
ринкової вартості майна.
Для запровадження цього механізму у практику необхідно створити реєстр оціночної
ринкової вартості нерухомого майна, інформацію в якому з метою визначення суми податку
на нерухомість доцільно оновлювати кожні 5 років.
Отже, підвищення бюджетних надходжень від податку на нерухоме майно заради
заміщення інших джерел в умовах України має загалом більше переваг, ніж недоліків, і є
перспективним способом реформування податкової системи заради створення кращого
ділового клімату та прискорення, таким чином, економічного зростання
1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
2755!17
2 Ямпольський В. Податок на нерухомість – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
blog.liga.net/user/vyampolskyy/article/13293.aspx
3 Нікітіна Я.О. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування // К.: Щорічник наукових
праць "Правова держава". – № 34. – 2017. – С. 354–361.
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ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА – ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Загострення соціально-економічних і політичних проблем, поряд з критичною
екологічною ситуацією у світі, вимагають зміни вектора розвитку сучасного суспільства.
Одним з основних протиріч є зіткнення інтересів між економічним зростанням і обмеженим
природокористуванням. Вирішенням даного завдання є негайний перехід до збалансованого
сталого розвитку, що поєднує рівномірні темпи економічного, екологічного та соціального
аспектів зростання [1].
Термін «сталий розвиток» (англ. sustainable development) був закріплений на Конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку, де його було визначено як
розвиток суспільства, що задовольняє існуючі потреби без нанесення шкоди майбутнім
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поколінням. Починаючи з 90-х рр. минулого століття, сталий розвиток економіки вимагає
істотних організаційних та управлінських витрат для досягнення зазначених 17 глобальних
цілей і відповідно 169 завдань нового плану дій до 2030 року, що набули чинності 1 січня
2016 року. Зростаючий транскордонний екологічний вплив та інші негативні результати
життєдіяльності вказують на необхідність посилення міжнародного дискурсу у сфері безпеки
і реалізації погоджених глобальних заходів у процесі переходу до принципів сталого
розвитку [2].
З кожним роком світова спільнота зосереджує все більше уваги на охороні довкілля та
забезпеченні сталого розвитку країн і регіонів, оскільки щоразу зростає усвідомлення
небезпеки екологічної катастрофи, що загрожує існуванню людства. Одним з результатів
цього процесу трансформації є імплементування принципів циркулярної економіки як нової
економічної моделі.
За останні три десятиліття людство досягло значного прогресу у підвищенні матеріального добробуту. Але цей прогрес був здобутий ціною погіршення стану природного
середовища планети. Результатом таких темпів економічного розвитку без принципової
зміни сучасної економічної моделі стане зростання екологічних загроз, відповідно це
унеможливить сталий розвиток. Зважаючи на це, світова спільнота економістів, соціологів,
політиків, бізнесменів пришвидшили пошук нових шляхів розвитку, які б дозволили відновити природне середовище та одночасно забезпечували життя населення на гідному рівні.
Серед численних результатів такого пошуку є концепція «зеленої» економіки, що завдяки
підтримці міжнародних організацій та національних урядів набула значної популярності,
зокрема в ЄС [3]. Сьогодні більш поширеним є поняття циркулярної економіки [4], що є
своєрідним інструментом для досягнення цілей сталого розвитку, який передбачає підвищення добробуту людей та соціальної рівності та знижує негативний вплив на навколишнє середовище, зменшуючи ризики екологічної деградації. Основна ідея – в безвідходному виробництві (відходи стають ресурсами/товаром).
Якщо вийти за рамки традиційної промислової моделі «Взяти-Зробити-Позбутися»,
циркулярна економіка має на меті знизити рівень відходів (а отже й мінімізувати витрати) та
перевизначити стале зростання, фокусуючись на позитивних перевагах для суспільства. Це
тягне за собою поступове відокремлення економічної діяльності від споживання обмежених
ресурсів та вилучення відходів із системи. Підкріплена переходом саме до відновлюваних
джерел енергії, циркулярна модель проектує економічний, природний та соціальний капітал
[4].
В умовах циркулярної економіки відновлюється загальна система здоров'я планети,
акцент робиться на трьох Rs: зменшити (reduce), повторно використати (reuse) та переробити
(recycle). Ця концепція визнає важливість економіки, але стверджує, що вона потребує ефективної роботи в усіх масштабах – для великого та малого бізнесу, для організацій та окремих
людей, у глобальному та локальному масштабах.
Крім екологічних переваг циркулярних бізнес-моделей – таких як значне падіння
використання невідновлюваних матеріалів, скорочення виробничих відходів та використання
виробничих субпродуктів та надлишків матеріалів, що раніше вважалися відходами, – все
більше і більше досліджень вказують на безперечну роль бізнесу щодо перепроектування
всієї нашої економіки: у 2014 році Фонд Еллен Макартур та Всесвітній економічний форум
оприлюднили звіт [4], в якому зазначено, що якщо держави, корпорації, великий та середній
бізнес зосередяться на побудові кругових ланцюгів для збільшення швидкості переробки,
повторного використання та перевиробництва, то до 2025 року можна згенерувати понад 1
трлн доларів США на рік та створити 100 000 нових робочих місць для усієї світової економіки на наступні п’ять років. А нещодавні дослідження для Європейської комісії спрогнозували, що до 2030 року Європа може отримати чисту користь у розмірі 1,8 трильйона євро,
або на 0,9 трильйонів євро більше, ніж у поточному лінійному шляху розвитку (разом із
суттєвими суспільними вигодами). Хоч деякі країни та корпорації активно діють в цьому
напрямку, уряди як органи виконавчої влади, як правило, не є найбільш зацікавленими та
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можуть тримати позицію нібито це занадто «радикальна зміна». Отож, саме бізнес повинен
здійснити необхідний перехід до сталого розвитку, а саме до раціонального виробництва та
відповідального споживання.
Наглядним прикладом може слугувати пакет циркулярної економіки ЄС. У 2015-2020
рр. Європейська Комісія прийняла та оновила новий амбітний план дій для стимулювання
переходу Європи до циркулярної економіки, що сприятиме посиленню глобальної конкурентоспроможності, сталому економічному зростанню та зможе створити нові робочі місця.
Зокрема це призведе до:
· переробки щонайменше 65% побутових відходів у ЄС до 2030 року;
· удосконалення процесу визначення та розрахунку норм переробки;
· економічним стимулам для збуту екологічно чистих продуктів та підтримки
утилізації та повторного використання.
Отже, стале споживання та виробництво – це сприяння ресурсо- та енергоефективності, сталій інфраструктурі та кращій якості життя для всіх. Реалізація принципів циркулярної економіки допомагає досягти загальних цілей розвитку (ЦСР 2030), зменшити майбутні
економічні, екологічні та соціальні витрати, посилити економічну конкурентоспроможність
та зменшити бідність.
У даний час матеріальне споживання природних ресурсів зростає, особливо в Східній
Азії. Країни продовжують вирішувати проблеми, пов'язані із забрудненням повітря, води та
ґрунтів. Оскільки стале споживання та виробництво мають на меті «зробити більше та краще
з меншими затратами», чистий прибуток від економічної діяльності може зрости за рахунок
зменшення використання ресурсів, деградації та забруднення протягом усього життєвого
циклу, одночасно підвищуючи якість життя.
Сьогодні необхідно зосередити увагу на роботі глобального ланцюга поставок із залученням всіх його учасників, від виробника до кінцевого споживача. Водночас доцільно провести комплексну інформаційну кампанію та навчання споживачів щодо відповідального
споживання та свідомого способу життя, поширення інформації через встановлені стандарти,
а найголовніше виховання нового еко-покоління.
Зазначимо, що серед базових умов сталого розвитку – вирівнювання рівня якості
життя у різних країнах та забезпечення зростання добробуту у перспективі. Тому бідним
країнам потрібно активізувати зусилля і наздоганяти більш розвинені держави. Але покращення якості життя повинно спиратися на нові досягнення науки, особливо в умовах 4-ї
промислової революції. Сучасні умови вимагають від усіх скорочувати споживання ресурсів,
переходити на альтернативні види матеріалів та джерел енергії, впроваджувати прогресивні
ресурсонемісткі безвідходні технології, зменшуючи навантаження на довкілля та здоров’я
людини [5].
Так, економічні та екологічні інтереси
суспільства є основою сталого розвитку (рис. 1).
Порушення рівноваги між ними зумовлює
погіршення якості життя. До суттєвих чинників
економічної складової слід віднести оптимальне
використання обмежених ресурсів на планеті і
використання екологічних – природо-, енерго- і
матеріалозберігаючих технологій, у т.ч. видобуток і переробку сировини, створення екологічно
прийнятної продукції, мінімізацію, переробку і
знищення відходів. Натомість соціальна компонента сталого розвитку фокусується на неекономічних інтересах індивіда, охоплюючи весь
Рис.1. Основи сталого розвитку
спектр прав людини, як індивідуальних, так і
у глобальному трактуванні
колективних, включаючи питання корпоративного управління, й водночас більш широке коло
Джерело: сформовано на основі [2,5].
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проблем підтримки стабільності соціальних і культурних систем, збагачення гуманітарних
цінностей сучасного суспільства.
Відповідно екологічна складова покликана забезпечувати цілісність фізичних і біологічних природних систем в процесі їх взаємодії з економічними і соціальними системами.
Поняття природних систем в даному випадку має широке трактування і, крім природних
комплексів, також охоплює штучно створене антропогенне середовище. При цьому основна
увага в ході вивчення таких широких природних систем зосереджується не на їх можливості
зберігатися в деякому «ідеальному» статичному стані, а здатності цих систем до саморозвитку та адаптації, як реакції на дестабілізуючі дії з боку інших систем [1].
Перехід світу на засади сталого розвитку лише посилює цей взаємозв’язок, пропонуючи нові параметри для вимірювання показників, що стосуються всеохоплюючого процвітання, подолання проблем безробіття і бідності, активізації поваги до навколишнього середовища.
Отже, для досягнення сталого економічного зростання потрібно терміново зменшити
негативний вплив на екологію шляхом зміни способу виробництва та споживання товарів та
ресурсів. Ефективне управління наявними природними ресурсами та знаходження способів
утилізації токсичних відходів і забруднюючих речовин також є надзвичайно важливими.
Водночас рух до більш стійких схем споживання до 2030 року, заохочення галузей, підприємств та споживачів до максимальної переробки відходів є не менш актуальним, ніж і підтримка країн, що розвиваються.
Підсумовуючи вищезазначене, можна констатувати, що циркулярна економіка
створює нові і безпрецедентні можливості для накопичення багатства і забезпечення благополуччя, а також є основним двигуном для своєчасного досягнення цілей сталого розвитку.
1. Складові концепції сталого розвитку. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/57.pdf (дата
звернення: 03.04.2021)
2. 17 цілей сталого розвитку. Критерії та принципи. URL: https://sdgs.un.org/ru/goals (дата звернення:
03.04.2021)
3. «Зелена»
економіка:
сутність,
цілі
та
базові
принципи.
URL:
https://core.ac.uk/download/pdf/87412468.pdf (дата звернення: 03.04.2021)
4. Shpak, N., Kuzmin, O., Melnyk, O., Ruda, M., & Sroka, W. (2020). Implementation of circular economy
in Ukraine: context of European integration, Resources, 9, 96. doi: 10.3390/resources9080096 URL:
https://www.researchgate.net/publication/343671037_Implementation_of_a_Circular_Economy_in_Ukraine_The_Cont
ext_of_European_Integration (дата звернення: 16.04.2021)
5. Сталий розвиток. URL: https://www.ecolabel.org.ua/stalij-rozvitok (дата звернення: 05.04.2021)
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ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС означає необхідність запровадження європейських стандартів та норм у галузі охорони навколишнього середовища.
Для реалізації європейської екологічної політики в Україні економічні, організаційні, правові
аспекти цього питання мають вирішуватися скоординовано.
У 2020 р. набув чинності Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2030 року» [1]. Згідно зі стратегією, що описана в
цьому Законі, важливим є запровадження екосистемного підходу до управлінської діяльності
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та забезпечення адаптації українського законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, а також захист довкілля відповідно до вимог директив ЄС (Директива європейського парламенту і ради 2010/75/ЄС) [2]. План дій «Україна – Європейський Союз» передбачає адаптацію українського екологічного законодавства до законодавства ЄС та впровадження європейських моделей управління (один із найскладніших пакетів реформ щодо
європейської інтеграції України) й охорони природних ресурсів [3].
Основні причини екологічних проблем в Україні такі: успадкована економічна структура, яка складається переважно з ресурсоємних та енергомістких галузей, негативний вплив
яких на довкілля посилювався переходом до ринкових умов; застарілі активи промислової та
транспортної інфраструктури; неврегулювання використання природних ресурсів, підпорядкованість екологічних пріоритетів економічній доцільності; недостатнє розуміння пріоритетів збереження навколишнього середовища та переваг сталого розвитку в суспільстві;
незадовільний рівень дотримання природоохоронного законодавства та екологічних прав і
обов’язків громадян; недостатній контроль за дотриманням законодавства; недостатнє фінансування природоохоронних заходів [1].
Ми поділяємо думку різних науковців та фахівців, що доцільно скорочувати промислові викиди, бо забруднення повітря є основним екологічним чинником збільшення захворюваності та смертності серед населення світу. Найбільше атмосферу забруднює людська діяльність: промисловість, робота генерувальних електростанцій, радіація, побутові відходи, практично усі види транспорту тощо. Наприклад, у розвинених країнах встановлюються системи
контролю викидів продуктів згорання, з метою їх зменшення [4]. Цей досвід варто переймати
Україні. Потрібно більше уваги приділяти запобіганню забрудненню, а не заходам щодо подолання наслідків таких забруднень. Головними пріоритетами цього процесу повинні бути:
розробка національних стратегій у сфері охорони навколишнього середовища; реалізація
ідеології «зеленої» економіки, використання найкращих доступних технологій та методів
керування [5]; визначення критеріїв екологічної споживчої політики; активізація інструментів ефективного переходу до сталого споживання та виробництва шляхом упровадження
інструментів екологічного аудиту, сертифікації, маркування тощо.
На разі одним із актуальних аспектів екологічних проблем є результати використання
цифрових технологій в економіці та суспільстві. І хоча в нашій свідомості цифрова
трансформація сприймається як екологічно прихильною. Проте це питання на разі є дискусійним. Наприклад, набирає обертів процес майнінгу (здобуття) криптовалют. Цей процес є
енергомістким, що передбачає важкі комп’ютерні розрахунки для перевірки транзакцій.
Кембриджські дослідники заявляють, що «майнери» споживають близько 121,36 тераватгодин на рік, це більше за використання електроенергії Аргентиною [6]. Не менш важливим
аспектом є стрімке оновлення техніки. Це безліч пластмаси та інших деталей, які у природі
розкладаються досить довго, для утилізації яких потрібно вибудувати коректну логістику.
На разі українці усе більше споживають електроенергії (причиною є здорожчання
газу), не замислюючись про те, звідки береться енергія, однак незважаючи на очевидні переваги, відновлювані джерела енергії негативно впливають на довкілля. Експлуатація станцій,
які виробляють енергію, пов’язана з вилученням з обігу значних земельних ділянок і можуть
супроводжуватись змінами ландшафтів, забруднення ґрунтів, згубним впливом на рослинність та тваринний світ.
В Україні однією з важливих екологічних проблем залишається питання сміттєзвалищ. Побутові відходи створюють санітарно-гігієнічну та епідеміологічну небезпеку через
виділення запахів та хімічних сполук, що попадають у наземні та підземні води, через які
збудники інфекційних та паразитарних хвороб потрапляють до людей. Україні варто більше
використовувати досвід утилізації відходів в європейських країнах. Наприклад, в Німеччині
сортують побутове сміття ще в домівках, за утилізацію пластикової та скляного пакування
відповідають її виробники, за недотримання сортування сміття – штрафи або припинення
обслуговування, енергію від роботи сміттєспалювальних заводів використовують на опалення помешкань та підігрів води у містах.
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Дослідивши тему можна зробити наступні висновки. Європейські директиви та постанови сформульовано достатньо чітко, з встановленими параметрами та критеріями якості
компонентів навколишнього середовища, у них зазначені конкретні обов'язки конкретних
суб'єктів. В Україні більшість законів про господарську діяльність передбачає відшкодування збитків через забруднення навколишнього середовища, але цього недостатньо для запобігання та усунення шкоди, заподіяної довкіллю. З метою покращення екологічної ситуації в
Україні відповідно до норм директив ЄС необхідно здійснити зокрема, наступне: а) чітко
визначити права та зобов'язання суб'єктів господарювання, діяльність яких є надзвичайно
небезпечною, у сфері запобігання та усунення екологічної шкоди; б) окреслити роль органів
державної влади у сфері запобігання та усунення екологічної шкоди; в) підвищити відповідальність за порушення екологічних норм; г) провадити різні заходи серед громадян країни
щодо підвищення їх соціальної відповідальності з екологічних питань перед наступними
поколіннями тощо.
1. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року:
Закон України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text
(дата звернення:17.04.2021)
2. Директива Європейського Парламенту і Ради 2010/75/ЄС від 24 листопада 2010 року про
промислові вик... : Директива; Європейський Союз від 24.11.2010 № 2010/75/ЄС. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_004-10#Text (дата звернення:17.04.2021)
3. План дій "Україна – Європейський Союз" : План; Європейський Союз від 12.02.2005. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_693#top (дата звернення:17.04.2021)
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ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Особливу роль у розвитку економічної системи відіграє інформація. Розроблений
сучасний алгоритм впровадження інформаційних технологій забезпечує можливість оперативно реагувати на зовнішні та внутрішні чинники, що викликають зміни в економічній
системі. Сучасні інформаційні системи здатні оцінювати зовнішнє середовище, враховувати
всі важливі макроекономічні чинники на ринку, вимірювати, оцінювати і прогнозувати
результати, забезпечувати адекватні стратегічні реакції у відповідь на існуючі та очікувані
проблеми в системі.
На даний час вчених цікавить питання про те, наскільки концепція інформаційного
суспільства координується з можливостями розв’язання проблеми сталого розвитку, яка
охоплює не тільки економічні, але й екологічні та соціальні вектори.
Цікаву думку щодо цього висловлено в [1], де акцентовано, що ідея інформаційного
суспільства і відповідна література з’явилися раніше від концепції сталого розвитку, тому
тоді не порушувалось і не могло порушуватися питання про заходи щодо запобігання
загрозам глобальної кризи. Сьогодні вчені намагаються заповнити цю прогалину і відшукати
можливості для розв’язання проблем сталого розвитку з переходом до інформаційного
суспільства.
У розв’язанні проблем сталого розвитку намітилися декілька напрямів. Одні
дослідники доводять можливість вирішення їх усіх в інформаційному суспільстві, інші –
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висловлюють щодо цього певні застереження, і нарешті ряд вчених взагалі таку можливість заперечують.
За прогнозами прихильників першого напряму, в інформаційному суспільстві, де на
перший план виходять такі виробничі ресурси, як інформація і знання, відбуваються
підвищення продуктивності праці, піднесення матеріального і культурного рівнів людини,
заміна реальних продукції та послуг на віртуальні, інтелектуалізація праці, зниження енергота матеріаломісткості продукції, що, разом узяте, забезпечує скорочення використання
природних ресурсів, переважання сфери послуг, згортання ринкових відносин, збереження
навколишнього природного середовища і багато інших позитивних змін [1].
Прихильники другого напряму керуються думкою, що інформаційне суспільство не
означає настання безконфліктності, несуперечливості гармонійних відносин системної
тріади «людина – суспільство – природа». «Уже зараз, як наголошують дослідники, формуються паростки майбутніх суперечностей» [3].
Викликають заперечення прогнози щодо того, що мініатюризація виробів забезпечить
скорочення використання енергії та матеріалів, а також зменшить навантаження на природу.
Німецький економіст Т. Шауер такі прогнози спростовує. Він пише, що використання інформаційної технології спричинить збільшення використання енергії, а зростання виробництва –
збільшення використовуваних ресурсів [4]. Автор також звертає увагу на велику загрозу для
екології відпрацьованого електронного і електротехнічного обладнання, яке містить небезпечні хімічні елементи, роблячи висновок, що «ні про яку дематеріалізацію не може бути й
мови» [4].
Варто відзначити, що суперечливим також є твердження про згортання ринкових
відносин. Цю тезу, зокрема, категорично заперечує професор Каліфорнійського університету
(США) X. Веріан, який вважає, що ринкові фактори «стають ключовими для інформаційної
економіки» [2].
Інформація і знання забезпечать новий соціальний поділ на «освічених» і «неосвічених», на тих, хто має доступ до інформаційної технології та здібності ефективно її використовувати, і тих, хто цього позбавлений. Одні вчені визначають такий процес як демократизацію суспільства, а інші вважають, що новий соціальний поділ може стати більш небезпечним, ніж поділ капіталістичного суспільства на буржуа і пролетарів. Новий соціальний поділ
здатний викликати і небачені раніше проблеми.
Швидке зростання електронних послуг та застосування ІКТ в економіці, державному та
регіональному управлінні і в повсякденному житті громадян зумовили перехід до інформаційної
економіки. Основним продуктом інформаційної економіки є інтелектуальні послуги, де основну
цінність становлять інформація, на основі якої розвиваються інформаційні технології.
Інформаційна економіка – новий тип економіки, де продуктивність і конкурентоспроможність суб’єктів господарювання залежать від їх здатності генерувати, опрацьовувати та
ефективно застосовувати інформацію, яка в цій системі виступає валютою та продуктом
одночасно.
Україна не залишилася осторонь цих трансформаційних процесів. За останні роки в
країні створені умови для формування і розвитку інформаційної економіки:
–
розвивається вітчизняний ринок інформаційних технологій, продуктів та послуг;
–
постійно зростає кількість компаній і фірм, що ведуть професійну діяльність на
ринку ІКТ;
–
українські компанії використовують сучасні ІКТ;
–
комп’ютеризацією охоплюється все більше галузей народного господарства та
сфера державного управління;
–
українське суспільство робить вагомі кроки до використання ІКТ у реальному
бізнесі, у політиці, управлінні, охороні здоров’я, культурі, науці і освіті тощо.
Стратегія формування інформаційної економіки в Україні може бути реалізована за
умови співпраці та взаємної координації дій з боку держави, бізнес структур та громадськості.
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Отже, в національній економічній системі формується спеціалізований сектор економіки, заснований на виробництві, обміні і споживанні інформації, який здатний позитивно
вплинути на основні економічні показники та прискорить темпи соціально – економічного
розвитку країни.
1. Вашекин Н.П., Пасхин Е.Н., Урсул А.Д. Информатизация общества и устойчивое развитие. М.: 2000,
с.3.
2. Вэриан X.Р. Экономическая теория информационных технологий. Социально-экономические
проблемы информационного общества. Сумы, «Университетская книга», 2005. с. 217.
3. Мельник Л.Г. Предпосылки формирования информационного общества. Сумы, «Университетская
книга», 2005. с.82.
4. Шауэр Т. Информационные технологии и проблемы устойчивого развития. Социальноэкономические проблемы информационного общества. Сумы, «Университетская книга», 2005. с.361.
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ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРИГЕРІВ У ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ
Механізми продажу бувають різними. Деякі бізнесмени вважають найефективнішим
методом приємні ціни та знижки, а інші – гарний інтерфейс сайту та якісне обслуговування.
Але є ще один дуже цікавий елемент продажу – психологічні прийоми. Такі методи засновані
на особливостях роботи емоцій та почуттів людини. Сюди ж відноситься таке поняття, як
«психологічний тригер».
«Тригер – це психологічний термін, що означає автоматичну реакцію мозку людини
на подразник будь-якого типу» [2]. Тобто, це механізм, який призводить до спонукання
виконувати певну дію. Слід зауважити, що в маркетингу такий прийом доволі ефективний.
Якщо ж розглядати конкретно електронну комерцію, то в цій сфері тригери – це
максимально потужний засіб, завдяки якому людина наважується купити ваш продукт. І
найцікавіше, що людина робить це фактично миттєво. Але є один доволі значущий момент:
завдання тригеру – ефективно працювати, а саме підвищувати ваші продажі. Але ж
ефективний результат буде тоді, коли тригер підібраний «саме під певну нішу із розумінням
психології цільової аудиторії» [3]. Тобто, ви маєте проаналізувати свій продукт і свою
цільову аудиторію і зробити висновок – який тригер треба використовувати конкретно у
вашій ситуації.
Важливо розуміти: тригери працюють на підсвідомому рівні. У певному стані вони
викликають конкретні емоції – радість, гнів, страх, жадібність, здивування, враження, а
також шалене бажання володіти чимось конкретним. Задача продавця – лише обережно
натиснути на ці «кнопки», викликати всі потрібні почуття, застосовуючи лише тригер. За
цим механізмом людина на сайті зі спостерігача, який передивляється сайт, перейде в
активний стан покупця, який натискає на кнопку «придбати товар», навіть не замислюючись.
Ми виокремили такі маркетингові тригери, що мають місце в електронній комерції:
1. Дефіцит. Цей тригер є найефективнішим із всіх можливих. Покупці завжди бояться
пропустити вигідну пропозицію. Тому таймери, які відраховують лічені часи до закінчення
супер-бюджетної акції, вказівки товарних об’єктів, з номером «1» або «2», що вказує на
наявність – це все дієві фактори, які майже завжди спрацьовують на 100%.
2. Унікальна пропозиція. Кожна людина хоче почуватися особливою. Усім хочеться
відчути, що можна отримати те, що недоступно більшості. Тому тут активізується фактор,
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який змушує людину купити той чи інший продукт, бо вона може, а головне хоче платити за
ексклюзивність.
3. Up-sell. Цікавий метод, який полягає в тому, щоб «змусити» покупця придбати товар у більшій кількості, ніж він від самого початку планував. Тому, акція «1+1=3» є результативною.
4. Соціальний доказ. Коли людина бачить ярлик «хіт продажів», у неї складається
враження, ніби цей продукт вже перевірений, і це знижує рівень невизначеності під час
прийняття рішення про покупку.
5. Уявлення ідеального майбутнього. У такому випадку точних, технічних характеристик товар не має, або вони взагалі не показуються покупцеві, і тоді він спостерігає ілюзію
майбутнього, де в нього не буде жодних проблем, а життя сильно зміниться в гарну сторону
одразу після придбання товару.
Для того, щоб обрати максимально ефективний тригер, доведеться добре попрацювати та проводити різні експерименти, аби досягти кращих результатів.
Важливо пам’ятати про те, що використовувати одразу всі або декілька тригерів –
абсолютна помилка. Правило «чим більше, тим краще» тут взагалі не працює, оскільки,
побачивши на сайті багато різних тригерів, психологічно людина одразу починає відчувати
нав’язливість і взагалі покидає сайт.
Потрібно проаналізувати свою цільову аудиторію, визначити її потреби, сподівання і
можливості. У результаті, якщо даний етап виконано правильно, продавець буде спроможний зрозуміти, які тригери в його бізнесі є оптимальними та як їх використовувати.
1. Довгунь О., Фалович В. Комунікації підприємств в Інтернеті: тренди та напрями розвитку. Вісник
Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2018. – с. 59-62
2. Тригери в маркетингу та продажах: що це таке і як їх використовувати. AG marketing: веб-сайт. URL:
https://ag.marketing/trigeri-v-marketingu-ta-prodazhah/ (дата звернення: 17.03.2021)
3. Фалович В.А. Застосування психологічних тригерів в інтернет-маркетингу. Маркетинг і цифрові
технології: Зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. 24–25 вересня 2020 р./ ОНПУ. Одеса: ТЕС, 2020. – 106 с.
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КООРДИНАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ КОНТРАКТАЦІЇ
В СИСТЕМІ ЛОГІСТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Під координаційним механізмом контрактації в системі логістичної взаємодії розуміють різноманітні форми та інструменти налагодження договірних відносин з обслуговування товарно-матеріальних потоків у процесі їх переміщення по логістичним ланцюгам.
Координаційні механізми спрямовані на узгодження економічних інтересів учасників, налагодження зворотніх зв’язків ланок (об’єктів) взаємодії з провідною ланкою, забезпечення
мотиваційного характеру відносин на засадах пріоритету спільних цілей товароруху. Актуальність вдосконалення механізмів контрактації пов’язана з необхідністю посилення взаємоузгоджених відносин з метою усунення дисбалансу у розподілі доходів між ланками ланцюгів, забезпечення умов для результативної реалізації продукції, оптимізації посередницьких
послуг, сприяння розробки спільних довгострокових проектів розвитку логістичних мереж та
ін. Тому, орієнтація механізмів контрактації на забезпечення взаємної узгодженості між
складовими товароруху має носити комплексний характер та охоплювати завершений
ланцюг товароруху від постачань сировини, матеріалів, комплектуючих до виробництва та
реалізації готової продукції кінцевим споживачам.
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В процесі контрактації сучасний тренд у забезпеченні міжланкової взаємодії полягає в
централізації договірних відносин. Виокремлення централізовано-договірної форми міжланкових зв’язків обумовлено збитковістю укладання автономних угод між окремими ланками
ланцюгів з причин їх нестабільності, частої зміни партнерів, прагнення забезпечити більш
вигідні умови договірних відносин за рахунок партнера. Це призводить до зниження результативності збутової функції ланцюга та втрати споживчих ринків.
Разом з тим, вирішення цього актуального питання потребує виокремлення та конкретизації пріоритетних напрямів його використання.
Також потребує певного уточнення питання визначення центральної ланки – суб’єкта
ланцюга, яка спроможна координувати міжланкові договірні відносини. До таких ланок, в
першу чергу, можна віднести крупні оптові ринки, роздрібні торгівельні мережі, розподільчі
центри. Вони, як свідчить іноземний та вітчизняний досвід, спроможні впливати на укладання угод, контролювати їх виконання та забезпечувати рівноправні відносини між учасниками
товароруху. В той же час, така форма контрактації потребує, по-перше, врахування кожною
центральною ланкою специфічних особливостей міжланкових відносин, а по-друге – забезпечення довгострокового характеру міжланкових відносин.
Додатковою передумовою підвищення результативності централізовано-договірних
форм логістичної взаємодії доцільно розглядати механізм аутсорсингу. Механізм аутсорсингу передбачає перерозподіл повноважень між учасниками ланцюга на користь компаній,
спеціалізованих на виконанні логістичних операцій. Переваги аутсорсингу полягають в отриманні додаткового ефекту за рахунок професійного обслуговування клієнтів [1].
В умовах різкого скорочення товарообігу, переорієнтації логістичних ланцюгів переважно на місцевий попит та ряду інших негативних тенденцій, передача активів на аутсорсинг
додатково сприяє оптимізації витрат на виконання логістичних операцій, що підтримує конкурентоспроможність товарів в умовах економічної кризи. Посилюється тенденція розширення спектру видів діяльності, які передаються на аутсорсинг, в тому числі сфери діяльності
в області закупівельної логістики, складської логістики, розподільчої логістики тощо. Переваги передачі на аутсорсинг активів: а) забезпечують укладання тривалих угод між замовником та аутсорсером, що сприяє повноцінній адаптації потенціалу аутсорсера до умов контракту; б) сприяють стабілізації параметрів товароруху, оскільки складність профільних бізнеспроцесів перешкоджає частій зміні учасників товароруху; в) суттєво підвищують результативність логістичної взаємодії шляхом ефективної координації змін в умовах нестабільного
зовнішнього середовища.
Зокрема, актуальним в сучасних умовах логістичної взаємодії постає питання передачі на аутсорсинг розподільчої ланки. Логістична функція розподілу включає операції,
пов’язані з плануванням постачань, вибором маршрутів постачань, обробкою та виконанням
замовлень торгових мереж тощо [2]. Цей перелік послуг, в свою чергу, впливає на показники
терміну виконання замовлень (зокрема – термінів постачань), ступеню виконання умов
замовлень, забезпечення стану та якості товару в період поставки. Різноманіття логістичних
операцій, які мають виконуватись в межах розподільчої ланки, додатково ускладнюються
посиленням сучасних тенденцій щодо скорочення обсягів товарних партій, збільшенням
частки збірних постачань, переорієнтацією товарних потоків на локальні ринки. Такі тенденції посилюють значення розподільчої ланки для її передачі на аутсорсинг.
В той же час, передача на аутсорсинг профільних ланок логістичних ланцюгів товарних ринків може створювати різні умови обслуговування ланок товарних потоків, які функціонують в режимі аутсорсингу та в традиційному режимі. Як правило, режим аутсорсингу
створює більш якісні умови для обслуговування учасників ланцюгів. Це стосується відносин,
зокрема між розподільчою та виробничою ланками. Аутсорсер, в процесі виконання розподільчих операцій, спроможний зберегти «зафіксовані» параметри виробленого товару, але
він неспроможний їх відновити у випадку недостатньої його якості в процесі виробництва.
Такі різні умови можуть призвести до збитків не тільки виробника, а також аутсорсера в
результаті скорочення обсягів реалізації товару, зниження його вартості, псування товару,
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повернення нереалізованого товару тощо. З метою мінімізації подібних негативних випадків
пропонується організаційна схема вибіркової взаємодії аутсорсера і товаровиробника. Дана
схема передбачає:
а) залучення представників компанії – аутсорсера до контролю за якістю продукції,
що виробляється;
б) спільне обгрунтування аутсорсером та товаровиробником ринкової кон’юнктури,
визначення стратегії продажів товарів, що посилить відповідальність товаровиробника та
якість готової продукції.
Отже, в процесі конкретизації координаційного механізму контрактації в системі
логістичної взаємодії, суттєвим резервом товароруху слід визначити формування інституційної бази регулювання ланцюгів товароруху та його подальшого логістичного регламентування з урахуванням нестабільності зовнішнього ринкового середовища.
1. Переваги аутсорсингу. URL: https://tribun.com.ua/44983
2. Логістично-аутсорсингова платформа як основа формування транспортно-логістичної системи
регіону. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6000http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6000
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ
В Україні зараз діє податок на прибуток підприємств (ППП), який, за своєю будовою,
є досить стандартною системою в міжнародній практиці. Основне призначення даного податку є регулювання підприємницьких діяльності, стимулювання розвитку інвестиційних
процесів та нарощення капіталу суб’єктів підприємництва.
Об’єктом податку на прибуток підприємств є прибуток із джерел походження з України та за її межами, який обчислюється коригуванням фінансового результату до оподаткування, що визначається у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних
положень бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, що виникає відповідно до положень Податкового кодексу. Податковою базою податку
на прибуток підприємств визнається грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування,
визначеного згідно із статтею 134 Податкового кодексу України [0]. Базовою ставкою
податку на прибуток підприємств є 18%.
Податок на прибуток підприємств в Україні належить до бюджетоутворюючих податків, проте, в контексті фіскальної ефективності поступається податку на додану вартість
та акцизному податку. У 2018 році обсяг надходжень від ППП до Зведеного бюджету
України становив 106182,3 млн. грн., або 8,97 % сукупних доходів, надалі фіскальний ефект
від його справляння почав збільшуватися. У 2019 році надходження від ППП становив
117316,8 млн. грн., а у 2020 році – 118471,8 млн. грн.
Податок на прибуток підприємств є фактично податком на капітал. Як свідчить світовий досвід, якщо ефективна ставка податку на капітал вкладений в бізнес є дуже високою, це
може негативно вплинути на приплив інвестицій в економіку країни. В Україні, ставка
податку на прибуток підприємств становить 18%, в той час, як середня ставка даного податку в Європі перевищує 20%, а в ЄС – 22%. Але не зважаючи на покращення податкової
системи приплив іноземних інвестицій в вітчизняну економіку скорочується. Дана тенденція
обумовлена низкою причин серед яких варто виділити високий рівень корупції.
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Нещодавно уряд повернувся до ідеї запровадження в Україні податку на виведений
капітал замість податку на прибуток [4]. З-поміж розвинених юрисдикцій його застосовують
тільки в Естонії. Проте такий механізм позитивно сприймають інвестори, які там працюють
[2].
Податок на виведений капітал – різновид корпоративного податку, яким оподатковується виведення коштів з обороту підприємства. Розглянемо, які саме операції визнаються
операціями з виведення капіталу:
– виплата дивідендів на користь неплатника податку за виключенням передбачених
законодавством винятків;
– повернення внесків власнику корпоративних прав – неплатнику податку (у сумі,
що перевищує вартість внеску, здійсненого засновником та/або власником до
статутного капіталу такої юридичної особи);
– виплата частини прибутку державними некорпоратизованими, казенними чи комунальними підприємствами;
– повернення внесків особі-неплатнику податку, що надавала майно в довірче
управління чи спільну діяльність.
Ставки податку передбачено дві:
15 % – за операціями з виведення капіталу безпосередньо власником (дивіденди й
інші прямі виплати у грошовій і натуральній формі, навіть якщо вони не оформлені як
дивіденди);
20% – за операціями, які прирівнюються до виведення капіталу.
Визначимо основні переваги моделі оподаткування:
1. Створюються стимули для ділової й інвестиційної активності.
2. Створюються сприятливі умови для визначення фінансового результату підприємства.
3. Змінюється сутність роботи фіскальних органів, які повинні будуть тільки контролювати факт наявності таких операцій.
4. Фокусування фіскальних органів зосереджуватиметься на дійсно великих платниках податків, таких як транснаціональні корпорації. Розвиватиметься напрямок контролю за
трансфертним ціноутворенням, впроваджуватимуться європейські механізми контролю за
податковою базою. Це допоможе наблизитись Україні до гармонізації з європейськими стандартами оподаткування.
Отже, запровадження запропонованого податку на виведений капітал, як заміни
нинішнього ППП, в цілому матиме позитивний вплив на економіку України в довгостроковій
перспективі. Хоча в перші роки призведе до втрати доходів Державного бюджету. Запровадження цього податку стане стимулом для підприємств реінвестувати кошти у виробництво
та розвиток. Це також спростить правила оподаткування та процедуру адміністрування і
поліпшить інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність країни, а також відновить справедливість в оподаткуванні шляхом вирівнювання податкового навантаження.
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://tax.gov.ua/nk/.
2. Estonia has the Most Competitive Tax System in the OECD [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим
доступу до ресурсу: http://taxfoundation.org/blog/estonia-has-most-competitive-tax-systemoecd.
3. Таптунова І.Л. Трансформація податку на прибуток підприємств у податок на виведений капітал
(Policy Paper) / І. Таптунова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ao.kmp.ua/.../transformation-of-tax-onprofit-of-the-enterpri.
4. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо запровадження податку на виведений капітал на заміну податку на
прибуток підприємств» від 16.06.2020 р.
№ 3665 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69156.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО СКЛАДНИКА
В умовах трансформаційних перетворень економіки, пов’язаних зі становлення Індустрії 4.0, в Україні на рівні уряду тривають доопрацювання Стратегії розвитку промислового комплексу до 2025. Дана стратегія, відповідно до обраного країною вектору інтеграції з
ЄС, має врахувати основні пріоритети Нової Промислової Стратегії ЄС [1], зокрема, перетворення Європи на кліматично-нейтральну до 2050 року. Також на національному рівні сформовано індикатори досягнення сімнадцяти Глобальних Цілей сталого розвитку до 2030 р.,
затверджених на саміті ООН з питань сталого розвитку в 2015 р. [2], серед яких 7, 8, 9 та 12
цілі направлені саме на ресурсозбереження, розвиток екологічних технологій, зниження
негативного впливу різних видів економічної діяльності на оточуюче середовище та ін.
Європейська Комісія 18 червня 2020 р. ухвалила прийняття Європейським Парламентом
Регламенту таксономії – ключового законодавчого акту, який сприятиме європейській «зеленій угоді», стимулюючи інноваційно-інвестиційну діяльність в сфері “зелених” та стійких
проектів [3]. Все це актуалізує питання дослідження, формування, моніторингу екологічного
складника, що стимулюватиме інноваційний розвиток національної економіки для досягнення цілей сталого розвитку в Україні та забезпечення кліматичної нейтральності в довгостроковій перспективі.
Забезпечення екологічної безпеки є вирішальною умовою реалізації стійкого розвитку
національної економіки України, що неможливо без належного рівня фінансування заходів
спрямованих у сферу охорони довкілля. Важливо формувати методичні засади інноваційного
розвитку національної економіки з використанням екологічного складника, аналізувати та
контролювати такі показники як: капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища, питома вага публікацій у сфері екології та довкілля, частка споживання
відновлюваної енергії, викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне
повітря стаціонарними джерелами.
Так, у 2019 р. капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища по відношенню до ВВП становили лише 0,04 % (16,2 млрд. грн.) [4]. В основному
інвестиції були спрямовані на утилізацію і знешкодження відходів (35,4%); охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату (26,3%); радіаційну безпеку (15,2%); захист і
реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих вод (10,6%). Додамо, що значну частку в
структурі капітальних інвестицій у 2019 р. посіла промисловість (38,9%). Окрім того, за
досліджуваний період відбулися позитивні зрушення у фінансуванні природоохоронних
заходів промисловості, зокрема, у 2019 р. у порівняні з 2013р розмір капітальних інвестицій
збільшився у 2,7 рази. Варто зазначити, що у країнах Європейського союзу видатки на захист
навколишнього середовища складають близько 2% ВВП.
Станом на 2019 р. викиди CO2 на 1000дол ВВП в Україні склали 0,57 т CO2/1000 дол
ВВП, а Міжнародний аналітичний центр Climate Action Tracker вніс Україну до списку країн,
чиї внески для досягнення цілей Паризької Угоди є критично недостатніми [6]. Для співставлення – в Канаді – 0,36 т CO2 / 1000 дол, в США – 0,29 т CO2 / 1000 дол, Китай – 0,5 т CO2 /
1000 дол, Австралія – 0,37 CO2 / 1000 дол [5].
Варто також зазначити, що викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в
атмосферне повітря знизилися у 2018 р. у порівнянні з 2016 р. на 14%, у тому числі за
рахунок стаціонарних джерел – більше ніж на 18%; пересувних джерел – більше 4% [4].
Додамо також, що українська промисловість є основним джерелом утворення відходів і
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складає 95% від загальних викидів. Найбільш високі показники викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел зареєстровано у таких регіонах України,
як Донецька область – 31,4 % (773,5 тис.т), Дніпропетровська – 23,4 % (576,9 тис.т), Івано-Франківська – 8,3 % (205,0 тис.т), Запорізька – 7,0% (173,4 тис.т), Харківська – 4,3% (106,5 тис.т),
Вінницька – 4,0 % (99,7 тис.т), Львівська – 3,6 % (88,9 тис.т) та Київська – 3,4 % (84,4 тис.т).
Позитивним зрушенням, у контексті даної проблеми є застосування нового порядку
встановлення та розподілу сум доходів від екологічного податку, зокрема ставку податку за
викиди двовалентного оксиду вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
збільшено у 24,4 рази та впроваджено новий порядок розподілу коштів податку, де лише
45% скеровується до загального державного фонду, а залишок зараховується до спеціальних
фондів міських, сільських, селищних, бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних
громад [6; 7].
Окрім того, з 1 січня 2020 р. було введено в дію Закон України «Про Основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», де зазначено
основні першопричини екологічних проблем України, систематизовано основні показники
оцінки реалізації державної екологічної політики до 2030 р., серед яких частка відновлювальних джерел енергії, водоємність валового внутрішнього продукту, енергоємність валового
внутрішнього продукту, електротранспорт, індекс екологічної ефективності та ін [8]. Поряд
із цим Закон визначає основні засади екологічної політики в рамках досягнення Україною
Цілей Сталого Розвитку, які були затверджені на Саміті Організації Об’єднаних Націй зі
сталого розвитку у 2015 році. В цілому, цей закон сприятиме приведенню української екологічної політики до політики провідних світових країн у цій сфері.
У той же час, серед основних екологічних ризиків економічній безпеці держави залишається висока енергоємність промислових підприємств, що складає 32,6% від загального
споживання електроенергії в Україні. У 2019 р. промисловими підприємствами були використані наступні джерела енергії [4]: вугілля й торф 31% (5127 тис.тон нафтового еквівалента), електроенергію 25,9 % (4178 тис. тон), теплоенергію 21,7 % (3509 тис. тон) та природний
газ 16,8 % (2717 тис. тон). Додамо також, що у процесі виробництва у незначних обсягах
використовують нафто-продукти 3,2 % (521 тис. тон), біопаливо та відходи 0,4 % (74 тис.
тон) та не використовують гідроелектроенергію, атомну, вітрову та сонячну енергію.
Зважаючи на ризики та загрози у забезпечені економічної безпеки України, існує
об’єктивна необхідність вироблення перспективних шляхів покращення системи державного
регулювання міжнародного, інвестиційного та екологічного складників інноваційного забезпечення промислово-технологічного розвитку, зокрема за такими напрямами, як: покращення інвестиційного клімату; збільшення фінансування промислових підприємств модернізації
основних засобів; організації якісної структури зовнішньої торгівлі високотехнологічною
продукцією; вдосконалення системи державного регулювання у сфері охорони довкілля; стимулювання промислових підприємств до зниження енергоємності виробництва; посилення
контролю за використанням природних ресурсів [9].
Важливість та пріоритетність інноваційного розвитку національної економіки доцільно створити передумови, а також виробити своєчасні заходи державної політики у рамках
протидії ризикам зниження рівня економічної безпеки. Відтак, стратегічними пріоритетами
інноваційного забезпечення економічного зростання визначено інвестиційну привабливість
країни, розвиток людського капіталу, сприятливе науково-освітнє середовище, науково-технічний прогрес, технологічний потенціал, високу наукоємність промислового виробництва,
екоінноваційність національної економіки, міжнародні партнерські зв’язки тощо. У зв’язку з
цим державна політика промислово-технологічного розвитку повинна бути скерована на
стимулювання інноваційної діяльності підприємців в ІТ-сфері, розвиток державного-приватного
партнерства, реформування системи оподаткування, стимулювання впровадження екологічних
технологій в промисловості та залучення країн до міжнародного стратегічного партнерства.
1. A new Industrial Strategy for a green and digital Europe. Офіційний сайт ЄС. URL:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_416 (дата звернення: 15.01.2021).
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3. Sustainable Finance: Commission welcomes the adoption. Офіційний сайт ЄС. URL:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1112 (дата звернення: 17.01.2021).
4. Державна служба статистики України. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.01.2021)
5. World Data Atlas. URL: https://knoema.com/atlas (дата звернення:17.01.2021).
6. Іляш О., Трофименко О., Колішенко Р. Провідні практики запровадження механізмів екологічного
прогресу національної економіки. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 4. С. 42-50.
7. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів : Закон України від 23.11.2018 р.
№2628-VIIІ. Офіційний вебпортал Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws (дата звернення:
15.01.2021).
8. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року :
Закон України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII. Офіційний вебпортал Верховної ради України. URL:
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ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Важливість розвитку відновлювальних джерел енергії в Україні полягає у вичерпних
можливостях роботи атомних електростанцій, які є основними постачальниками електроенергії в Україні. Проблема недостатності потужностей атомних електростанцій загострилася і стала більш відчутною для кінцевих споживачів – домогосподарств та приватних
підприємців, держслужбовців у період пандемії Коронавірусу, зокрема однією із причин
цього став підвищених попит з боку споживачів через вимушеність збільшення ступеня
застосування електронних технологій у роботі та навчанні [1].
Основними видами відновлювальної енергетики в Україні є: біоенергетика, вітроенергетика, сонячна енергетика, гідроенергетика, геотермальна енергетика, енергія довкілля.
На рис. 1. зображено оцінку потенціалу встановлених потужностей з ВДЕ у 2030 році, а на
рис. 2. – оцінку потенціалу виробництва електроенергії з ВДЕ у 2030 році вітровими
електростанціями, сонячними електростанціями, біо-електростанціями, малими ГЕС та гео
ТЕС. Інші види енергетики мають значно нижчий потенціал розвитку [1].

Рис. 1. Оцінка
потенціалу
встановлених
потужностей з ВДЕ
у 2030, всього
23,27 ГВт [1].
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Рис. 2. Оцінка потенціалу
виробництва
електроенергії з ВДЕ у
2030, тис ГВт*год [1].

До того ж, Україна є підписантом ініціативи Глобального договору ООН, що зобов’язує країну досягти разом із іншими країнами-підписантами сталого розвитку суспільства та
досягти 17 цілей сталого розвитку, однією з яких є ціль 7 «Відновлювальна енергія», яка
передбачає забезпечення доступу суспільства до недорогої відновлювальної енергії до 2030
року та інвестиції у чисті джерела енергії. Для ефективної співпраці з країнами-сусідами та
урядами інших країн Україні потрібно будувати та постійно підтримувати імідж сильного
економічного гравця на світовій арені. Вдалим інстументом для реалізації цього завдання
може стати розвиток відновлювальної енергетики в Україні. На рис. 3. зображено порівняння
технічного потенціалу потужностей ВДЕ в Україні з країнами Південно-Східної Європи [2].

Рис.3. Порівняння технічного потенціалу встановлених потужностей ВДЕ
в Україні з іншими країнами Південно-Східної Європи, ГВт [1].

Висновок: Отже, відновлювальна енергетика в Україні має високий потенціал розвитку. Зокрема найбільш перспективними галузями відновлювальної енергетики є наступні:
біоенергетика, вітроенергетика, сонячна енергетика, гідроенергетика.
1. Звіт «Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні» Звіт підготовлено в рамках проекту
«Секретаріат та Експертний хаб з енергоефективності», що впроваджується Програмою розвитку ООН в
Україні за підтримки Уряду Республіки Словакія та сприяння Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарств в Україні – [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Rozvitok-VDE-v-Ukrai--ni.pdf
2. Офіційний
сайт
ООН
–
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html
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ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК: НАУКА, КРЕАТИВНІСТЬ
ТА СОЦІОЕКОНОМІКА
Соціально-економічні реалії сьогодення вимагають від світової спільноти реалізації
дієвих концепцій, які накшталт терапії попередять загрози з майбутнього та негаразди, що, у
свою чергу, стали наслідком активного безвідповідального задоволення потреб людини за
рахунок природніх ресурсів. Так з‘явилися концепції сталого чи збалансованого розвитку, на
меті яких встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом
інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі [5].
Об’єктивна реальність світової господарської системи така, що попри величезні труднощі, які внесли обмеження в рамках концепцій збалансованого розвитку, передові країни
рухаються по шляху науки, технологій та інновацій. Зазначені поняття тісно пов‘язані з науковою проєктною діяльністю, адже саме через науковий проєкт реалізується наукова діяльність, що, відповідно, направлена на отримання та застосування нового знання. Таким чином,
мета реалізації наукових проектів носить двоєдиний характер і визначає основний зміст
взаємопов'язаних процесів отримання та застосування нових знань [3, с. 175].
За Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» науковий (науковотехнічний) проєкт – це комплекс заходів, пов’язаних із забезпеченням виконання та безпосереднім проведенням наукових досліджень та (або) науково-технічних розробок з метою
досягнення конкретного наукового або науково-технічного (прикладного) результату (нового
наукового знання) [1].
В Україні проблеми науково-технологічного та інноваційного розвитку в останній
період не викликають особливої зацікавленості (в Стратегії-2020 інноваційний фактор заявлено як фактор гордості, на відміну від економічно розвинутих країн, де інновації – це
фактор економічного зростання)[4, с. 234]. Такий підхід унеможливлює реалізацію механізму збалансованого розвитку принципово нової траєкторії економічного зростання України
до 2030 року [2]. Особливо страждає за такого розвитку подій стан вітчизнаної креативної
економіки, адже поняття наукових новацій та креативності є взаємопов’язаними елементами
на шляху до підвищення ефективності, продуктивності та економічного зростання. Під креативною економікою тут розуміється концепція, що постійно змінюється та що ґрунтується на
креативних активах, здатних генерувати вплив на економічне зростання і розвиток [2, с. 114].
Більштого, реалізація наукових проєктів є одним з ключових факторів застосування
нового знання, перетворення їх на технологічні інновації, в яких синергують наукові, соціально-економічні новації, культура та креативність. Вважаємо за необхідне звернути увагу
тут на роль креативності та інтелектуального капіталу, який у поєднанні з людським капіталом формує соціальний капітал, рівень розвитку якого визначає рівень розвитку суспільства.
Нині за Індексом глобальної креативності Україна посідає 45 рейтингову позицію зі
139, що є досить високим показником. Оцінка здійснюється за трьома параметрами: технології, таланти й толерантність. Україна, у свою чергу, має високі позиції за рівнем технологій
і, особливо, за рівнем наявності талантів порівняно з багатьма іншими країнами, що могло б
сприяти вищим позиціям України в рейтингу Глобальної креативності, однак суттєво програє за
показниками толерантності суспільства (105 позиція) [2, с. 118].
Отже, в результаті огляду концепцій збалансованого розвитку, креативної економіки
та соціоекономіки можемо спостерігати міждисциплінарну комплексну задачу до вирішення,
що охоплює не тільки питання наукової діяльності, інновацій та креативності, але й соціоекономіку та коло її проблемних питань. Сподіваємося, що реалізація Доктрини збалансованого розвитку вцілому та в механізмі розвитку креативної економіки зокрема у найближчий
час зможе наочно зобразити прямий та опосередкований вплив як соціальних змін на вітчизняну економічну картину, так і вплив економічний на суспільство. Ефекти вище зазначеного
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характеру неминуче знаходять своє відображення у низці рейтингах, таких як Глобальний
індекс креативності, Глобальний інноваційний індекс, Індекс людського розвитку, Індекс
добробуту, Індекс економічної свободи та багато інших.
1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Відомості Верховної Ради (ВВР),
2016, № 3, ст.25. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
2. УКРАЇНА 2030:Доктриназбалансованогорозвитку.Виданнядруге.—Львів: Кальварія, 2017. – 164 с.
Режим доступу: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/E-Book-Doctrine-2030.pdf
3. Алімпієв А. М., Гриб Д.А., Демідов Б.О., Олізаренко С.А., Науменко М.В. Моделі і методи
планування та управління науковими дослідженнями. Харківський університет Повітряних Сил імені Івана
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4. Давимука С. А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови :
монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова ; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього
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РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Для того, щоб країна реалізовувала свої ресурси у повному обсязі, влада має
підтримувати розвиток туризму та будь-які інвестиції у цей вид економічної діяльності. Із
розвитком туристичного бізнесу йде суттєве покращення інших секторів, наприклад,
збільшення обсягів ВВП, розвиток споріднених галузей (торгівля та транспорт), зростання
зайнятості населення і т д.
Зараз туристичний бізнес входить у ТОП-5 галузей, що приносять найбільші доходи в
світі у таких державах, як Іспанія, Франція, США, проте в нашій країні потенціал даної
галузі не реалізований, тому що частка туризму займає менше 1% серед інших видів діяльності. Україна стикнулась із низкою проблем, які стають на заваді збільшення послуг туризму, крім цього, наразі втрачено можливість розвивати цей бізнес в АР Крим, а будівництво
комплексів у Карпатах проходить слабкими темпами [2]. Дані характеристики явно не
відповідають тенденції, що могла б свідчити про подальше ефективне використання туристичного потенціалу України, й підтверджуються низкою даних, які подаються офіційною
статистикою.
Розглянемо кількість залучених суб’єктів господарювання у туристичній сфері з 20132019 рр. у таблиці 1.
Таблиця 1
Кількість суб’єктів туристичної діяльності в Україні з 2013-2019 рр., од.
Показники
Загальна кількість, у т.ч.:
– туроператори
– турагенти
– суб’єкти екскурсійної діяльності

2013
2586
-

2014
2198
-

2015
1785
500
1228
57

2016
1838
552
1222
64

Роки
2017
1743
498
1172
73

2018
1833
529
1243
61

2019
1867
538
1259
70

*складено автором, використовуючи [1]

З таблиці 1.1 спостерігаємо, що кількість суб’єктів туристичної діяльності в Україні
зменшується. У 2019 році, порівняно з 2013 роком загальна кількість суб’єктів туристичної
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діяльності зменшилась на 719 одиниць або на 27,8% [4]. Я вважаю, що така ситуація є
негативним наслідком нестабільної економічної ситуації, хоча в Україні є значний потенціал
для розвитку туристичної сфери, адже є необхідні для цього ресурси, зокрема, такі як: зручне
географічне розташування, відповідний клімат, різнобарвний рельєф, унікальна історична
спадщина та придатні курортні бази відпочинку.
Тепер необхідно розглянути проблеми внутрішнього туризму. Варто сказати, що у нас
абсолютно нецивілізований туристичний ринок. Почнемо з того, що ціни у готельних
комплексах дуже завищені, з кожним роком ціна росте, проте якість обслуговування та
сервісу зовсім не покращується. Власники орієнтуються лише на швидкий заробіток, але
забувають про планування та клієнтоорієнтованість у власній діяльності. Також через те, що
майже всі готельєри збільшують ціни одночасно, на даному ринку майже відсутня
конкуренція. Сам внутрішній туризм не рекламується належним чином, тому що крім
Карпат, Львова, Одеси і Києва, люди не знають, куди можна з'їздити [5]. Крім цього,
спостерігаємо бездіяльність держави, а саме відсутність державної програми розвитку
внутрішнього туризму з жорстким контролем виконання.
Розглянемо обсяги доходів туристичної сфери та кількість туристів в України з 20112019 рр. на рис. 1.

Рис. 1. Доходи від надання туристичних послуг та кількість обслуговуваних туристів
в Україні у 2011—2019 рр.
*Складено автором, використовуючи [1]

Кількість туристів з 2011-2013 рр. зростала, у 2013 році темп приросту склав 45,5%,
порівняно з 2012 роком. Проте, вже у 2014 році чисельність туристів зменшилась на 0,8 млн.
осіб або на 25%, зміни у цьому році пов’язані з економічною кризою в Україні, нестабільною
політичною ситуацією, але незважаючи на ці фактори найбільші доходи від надання
туристичних послуг були саме у 2014 році, порівняно з усіма роками досліджуваного періоду. З 2015 року вже прослідковується прямий зв’язок між чисельністю туристів і величиною доходів від надання туристичних послуг, з цього ж року раніше згадані показники
почали зростати [4]. Досить стрімко збільшувалась кількість туристів у 2018 та 2019 роках,
порівняно з попередніми роками, темп приросту у 2018 році становить 60,7%, у 2019 –
33,3%. Найбільший приріст доходів був у 2019 році, а саме 51,2%.
У 2020 та 2021 роках попит на внутрішній туризм в Україні дещо зріс, це пов’язано з
карантинними обмеженнями та поширенням Covid-19, але доходів внутрішній туризм не
отримав, а навпаки зазнав втрат. В цілому, втрати туристичної галузі в Україні оцінюються у
понад 1,5 млрд дол. США, адже численні обмежувальні заходи та невизначеність негативно
вплинули на індустрію відпочинку та подорожей [3].Також порівняно з 2019 роком середній
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чек в Україні зріс на 25%, а середній чек виїзних турів упав на ці ж 25%. Пакетні тури за
кордон з перельотом, як і раніше, лідирують з великим відривом, що теж впливає на втрати
внутрішнього туризму [2].
Підсумовуючи вище сказане, варто сказати, що показники розвитку туризму в Україні
з 2015-2019 рр. показували позитивну динаміку, проте, ця галузь потребує продуманої
державної політики. Особливо державне втручання актуальне зараз, так як цей період є
важким для економіки всіх країн світу, а Україна не є виключенням.
1. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Як ми внутрішній туризм розвивати хотіли і чому з цього нічого не вийшло[Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/02/11/656907/.
3. Розвиток туризму в Україні в умовах підвищених епідемічних ризиків [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-ukraini.pdf.
4. Стан та тенденції розвитку туристичного комплексу в контексті забезпечення економічної безпеки
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/9_2019/5.pdf.
5. Туристична
перспектива
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://zruchno.travel/News/New/4850?lang=ua.
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ПЕРЕТВОРЕННЯ ОСВІТИ НА ШЛЯХУ
ДО ЕКОНОМІЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Проголошення незалежності Украї́ни – шлях, що пройшов український народ від
Декларації про державний суверенітет (16 липня) до проголошення незалежності держави,
що отримала офіційну назву – Україна, проголошення Акту її незалежності (24 серпня), підтвердження цих законодавчих рішень на Всеукраїнському референдумі з обранням Президента України. Формування легітимного переходу всієї повноти влади денонсацією союзних уг конкурентну економіку може забезпечити згуртована спільнота творчих людей,
відповідальних громадян, активних і підприємливих. Саме таких громадян мають готувати
заклади освіти. Зміст професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої
освіти має постійно оновлюватися з урахуванням потреб ринку праці. Особливої актуальності набуває питання мобільності, конкурен од про утворення СРСР (співзасновником якого
була УРСР), пов'язаних розпадом СРСР.
Але утвердження реальної політичної незалежності неможливе без утворення
стабільної високоефективної національної економіки.
На шляху до економічної незалежності сформовано основні атрибути національної
економіки: грошову, фінансову, платіжну, податкову, митну, банківську та інші системи, що
у своїй сукупності визначають економічну інфраструктуру нашої держави. Вагомим здобутком стало проведення у 1996 р. грошової реформи, забезпечення відносної валютної стабілізації.
Наведені показники є свідченням того, що Україна робила реальний крок виходу із
затяжної кризи, що на практиці реалізовувалася модель відкритої конкурентної економіки.
Водночас, попри певні позитивні тенденції, соціально-економічна ситуація в Україні залишається складною і неоднозначною.
Освітня та наукова галузі мають перетворитися на важіль соціальної рівності та
згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності України.
Щоб змінити становище і не відстати від розвинених країн (і багато тих, що розвиваються), де суспільством стануть керувати закони економіки знань, керівництву нашої
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держави доцільно, перш за все, спрямувати свої зусилля на реформування освіти та науки,
вдосконалення її фінансування, а також на консолідацію суспільства та формування середовища для розвитку економіки знань. Модернізація системи освіти та науки як основи розбудови економіки знань має стати національною метою для України XXI століття. Такий курс
сприятиме утвердженню національного інтелектуального потенціалу нашої країни на гідному
рівні та підвищенню її конкурентоспроможності у міжнародному просторі.
Освіта на сучасному етапі є важливим чинником забезпечення продуктивної зайнятості
населення. Адже високоосвічені та кваліфіковані люди здатні ефективно конкурувати на ринку
праці.
Більшість науковців-економістів сходяться в тому, що з точки зору економіки в цілому,
недостатній рівень фінансової грамотності широких верств населення зумовлює низький рівень
залучення людей до споживання фінансових послуг, а отже – обмежує рівень і якість накопичень та інвестицій, що впливає у свою чергу на потенціал економічного зростання держави.
Навчальний курс з фінансової грамотності, який розпочинає формування фінансової
компетентності людини ще у вік шкільництва, визнається нами надзвичайно важливим освітнім ресурсом, результативність якого впливатиме на суспільно-економічну діяльність дорослої людини, тобто по суті зумовлюватиме її фінансове благополуччя.
Фінансова грамотність і фінансова освіта не є новими категоріями для світового
досвіду навчання молоді. Кількість країн, які впроваджують програми фінансової грамотності, зростає щороку.
Отже, у школах України також вчитимуть дітей фінансової грамотності з метою
формування в них фінансової компетентності, ураховуючи світовий досвід, тривалий вітчизняний досвід економічної освіти школярів, соціально-економічне замовлення суспільства й
держави, особисті потреби учнів як споживачів освітніх послуг.
Поки цей курс є вибірковим, проте це вже дасть свої результати, а згодом сподіваємось цей курс стане обов’язковим, а благополуччя нашої країни зросте.
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної
діяльності на період до 2030 року” № 526-р. від 10 липня 2019
2. Open Ukrainian Citation Index. URL: https://ouci.dntb.gov.ua/
3. Біліченко С.П. Якість вищої освіти в Україні – наближення до Європейських стандартів / Проблеми та перспективи розвитку національних економік в сучасних умовах. Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю. Збірник наукових праць. – м. Вінниця, 9 квітня 2013 р. – Тернопіль:
Крок. 2013. – [C.55-57].
4. Лавриненко Л.М. Інноваційно-креативний потенціал – основа наукоємної економіки // Вісник
Тернопільського національного економічного університету. – № 5-1. – 2012. – [С.158-164].
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ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЖИТЛОВОГО СЕГМЕНТУ В УКРАЇНІ
Іпотечний кредит – це особлива форма кредиту, пов'язана з наданням позик під
заставу нерухомого майна – землі, виробничих або житлових будівель тощо. Іпотечні позики
надаються на довгостроковій основі. Іпотечний кредит стає можливим лише за умови
приватної власності на землю і нерухомість. [1]
В світовій практиці іпотечне кредитування є дієвим механізмом для вирішення
житлових проблем населення та важливим напрямом банківської системи, який забезпечує
соціально-економічне зростання держави.
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У покращенні умов функціонування іпотечного ринку в Україні зацікавленими є
банки, позичальники, забудовники та держава. Банківські установи зацікавлені у збільшенні
кількості кредитних договорів і відповідно у збільшенні прибутку, позичальники у можливості придбати власне житло за доступною ціною, забудовники у зростанні попиту, а
держава у соціально-економічному зростанні.
Розвиток ринку іпотечного кредитування в Україні зараз перебуває на низькому рівні
та потребує вдосконалення. Лише 10% банків від числа діючих банківських установ бере
активну участь у іпотечному кредитуванні населення. Такий низький рівень надання іпотечних кредитів населенню пов’язаний з низкою чинників, а саме: висока вартість кредитів,
мораторій на стягнення застави, високі вимоги Національного банку України щодо резервування під іпотечні кредити, неможливість передбачити майбутні ризики в довгостроковій
перспективі, неготовність населення до іпотечного кредитування через недовіру до банківських установ, нестача фондів гарантування щодо іпотечних кредитів, а на первинному
ринку нерухомості до цих чинників ще добавляються такі як: відсутність фінансового
покарання забудовника у разі невиконання чи порушенні своїх зобов’язань, непрозорість
ринку, а саме відсутність інформації про кінцевих власників новобудов, відсутність
контролюючого органу в даному секторі та нестабільність ринку в цілому. Тому на даному
етапі кредитування житла, більшою популярністю користуються кредити від забудовника та
оплата вартості нерухомості в розстрочку.
Але не дивлячись на ці всі чинники іпотечний ринок в Україні все ж таки поступово
розвивається, цьому сприяє збереження облікової ставки приблизно на одному рівні 6-6,5%,
що відповідно позитивно впливає і на рівень відсоткових ставок за іпотечним кредитуванням. Також позитивний вплив має запровадження державної програми “Доступна іпотека”
вона передбачена для всіх громадян України, які потребують житла, в рамках даної програми
позичальники отримують часткову компенсацію відсотків за іпотечним кредитом, і в
кінцевому результаті відсоткова ставка для них становить 7% річних, а термін кредиту 20 років, також позичальник повинен внести перший внесок у розмірі 15% та максимальна сума
кредиту не повинна перевищувати 2 млн.грн. Іпотечний кредит в рамках даної програми
можна взяти лише на житло яке введене в експлуатацію не раніше 2018 року.
Дана програма потребує певних допрацювань, адже під дані параметри підпадає обмежена кількість об’єктів нерухомості, що зменшує відповідно вибір позичальника, а відповідно і попит. Також недоліком є те, що банківські установи, щоб застрахувати свої ризики
вводять додаткові вимоги, в результаті чого програма стає менш приваблива для позичальників.
Отож, розвиток іпотечного кредитування житлового сегменту в Україні є важливим
для соціально-економічного зростання держави. Для розвитку іпотечного ринку потрібно
провести певні реформи та заходи, а саме створення ефективної нормативно-правової бази
для підтримки банків, забудовників та захисту позичальників, посилення регуляторної функції Національного банку України у напрямі іпотечного кредитування, збільшення прозорості
ринку нерухомості, розвиток державних програм для популяризації ідеї іпотечного кредитування серед населення, розробка державних програм для первинного ринку та доопрацювання існуючої програми “Доступна іпотека”
1. Шарова С. В. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ [Електронний ресурс] / С. В. Шарова, Д. О. Мартищенко // Ефективна економіка. – 2016. –
Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4722.
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РОЗВИТОК РИНКУ КАВИ В УКРАЇНІ ЯК ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОГО ЧИННИКА
ФОРМУВАННЯ ДЕСТИНАЦІЙ КАВОВОГО ТУРИЗМУ
Кавовий ринок України характеризується стрімким зростанням та значною конкуренцією. Ріст попиту на каву зростає з 2017 року, в основному на ринку кави низького цінового
сегменту. Історично склалось, що Україна не має відповідних природно-кліматичних умов
для вирощування кави, проте це не завадило їй стати одним з найбільш стрімко розвиваючих
кавових ринків Європи.
Виробник кави в Україні – це підприємство, яке здійснює обсмажування, переробку,
фасування кави та виробництво кавових продуктів з імпортованої сировини. Найбільшими
виробниками кави в Україні в 2019 році були Lavazza, Jacobs, Gemini, Ambasador та «Кава зі
Львова». ТМ Gemini піднялась з 15 позиції на 3 у 2019 році, в основну п’ятірку лідерів тоді
входила Carte Noire.
Попит на каву в Україні постійно збільшується. Основними чинниками зростання є
поширення культури споживання кави та підвищення доходів населення. Найбільш популярними кавовими напоями є американо, капучино, латте і еспресо.
Позитивний вплив на розвиток ринку кави в Україні спричинило підписання угоди
про асоціацію з ЄС та договору про вільні поставки з В’єтнамом та Бразилією. Іншою причиною розширення ринку кави в Україні є розвиток кавової галузі HoReCa, що створила попит
на категорію fresh coffee [1]. Проте Україна разом з Білоруссю, за даними, опублікованими
аналітиками freshplaza, є найменшими споживачами кави у Європі. Разом з тим темпи
зростання споживання кави в Україні є одними з найбільших. У середньому середньостатистичний українець споживає 3 кг кави на рік та 100 чашок кави поза домом [2].
За 2010-2019 рр. імпорт кави в Україну зріс на 118,07% (рис. 1). У 2020 році імпорт
кави та її замінників з України збільшився до $48,4 тис. тонн (+8,4%) або до $166,4 млн.
(+15,4%). Найбільшими експортерами, з яких Україна імпортувала каву у 2020 році, були
Польща (22,7%), Італія (15,3%) та Німеччина (8,1%) [3].

Рис. 1. Топ-15 областей України за часткою роздрібного товарообороту кави за 2018-2020 рр.
Джерело: побудовано за даними [4]
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Обсяги продажу та товарообороту кави в Україні зростають з кожним роком. Так, за
даними Державної служби статистики України, за 2018-2020 роки обсяг роздрібного товарообороту зріс з 5852871,9 тис. грн. до 7428307,8 тис. грн. (на 13,72% з 2018 по 2019 та 11,61%
з 2019 по 2020 рік); обсяги роздрібного продажу також зросли з 14688,66 до 15540,07 тис. кг
у 2019 році та до 18761,01 тис. кг у 2020 році.
Лідером по роздрібному товарообороту та продажу кави в Україні є Київ. Львівська
область входить в першу десятку з часткою 5-6% від загального обороту кави в Україні.
Спостерігається також тенденція до зростання обсягів продажу кави з 9,89 тис кг. у 2018 році
до 10,05 тис. кг у 2020 році. Проте з 2019 до 2020 року відбувся незначний спад обсягів спродажу кави на 0,94%. Обсяг роздрібного товарообороту кави у Львівській області зростає
стабільними темпами. Топ-15 областей по частці роздрібному товарообороту представлено
на рис. 1.
Щодо оптового продажу кави, то у 2019 спостерігається скорочення запасів по групі
кави, чаю, какао та прянощів на 1,64% (з 2254632,1 тис. грн. до 2292285,5 тис.грн.) та товарообороту на 3,27%. У 2020 році обсяг запасів збільшився на 17,26%, а обсяг товарообороту
скоротився з 16664963,6 тис. грн. до 14337160,5 тис. грн. (13,96%).
Одним з різновидів гастрономічного туризму є кавовий. Кава є популярним напоєм з
давніх часів і займає особливе місце в кулінарних традиціях світових культур. Саме тому
кавовий туризм набуває все більшої популярності та стає перспективним видом туризму, а
також відіграє важливу роль у збереженні історичних та культурних традицій країни чи
місцевості [5]. Поєднання кави і туризму – це прекрасна суміш, яка включає в собі обмін
культурним досвідом, розвиток ринку кави окремої країни та отримання гастрономічного
задоволення поряд з естетичним.
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